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Allmän information
Infotainmentsystem
Infotainmentsystemet ger dig det se‐
naste inom infotainment för bilar.
Radion är utrustad med
6 stationsknappar för att lagra radio‐
stationer på FM- och AM-frekvens‐
bandet, Autostore – en automatisk
lagringsfunktion för radiostationer –
och radiodatasystem (RDS) för för‐
bättrad mottagning och trafikinforma‐
tion.
CD-spelaren kan spela ljud-CD-ski‐
vor, CD-R- och CD-RW-CD:n och,
beroende på version, även MP3-CD-
skivor.
Den digitala ljudprocessorn ger dig
förinställda och användardefinierade
equalizer-lägen för ljudoptimering1).
Den genomtänkta utformningen på
kontrollelementen och de tydliga dis‐
playerna gör att du enkelt och utan att
behöva tänka på det kan kontrollera
systemet.

Observera!
I instruktionsboken beskrivs alla al‐
ternativ och funktioner som finns i de
olika infotainmentsystemen. Vissa
beskrivningar, t.ex. för display- och
menyfunktioner, gäller eventuellt
inte för din bil på grund av modellva‐
riant, landsspecifikationer, speciell
utrustning eller speciella tillbehör.

Handsfree-system med
multimedia
Handsfree-systemet är kompatibelt
med Radio med CD- / MP3-spelare
och gör att du kan använda olika tele‐
fon- och ljudfunktioner med rattregla‐
gen eller röstigenkänningssystemet.
Handsfree-systemet är utrustat med
Bluetooth-teknik för mobiltelefondrift,
SMS-textmeddelandeläsare, USB-
mediaspelare och är programmerat
för att känna igen ett stort antal röst‐
kommandon.
Med Bluetooth-tekniken kan du upp‐
rätta en förbindelse mellan en
Bluetooth-mobiltelefon och hands‐
free-systemet så att du kan överföra
telefonfunktionen till fordonet.

1) Endast Radio med CD- / MP3-spelare.
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SMS-meddelandeläsaren använder
talsyntes och Bluetooth-teknik för att
läsa inkommande mobiltextmedde‐
landen via fordonets högtalare.
Observera!
Det är inte alla funktioner i hands‐
free-telefonsystemet som stöds av
alla mobiltelefoner. Tillgängliga
funktioner beror på den aktuella
mobiltelefonen och nätverksopera‐
tören.
Se mobiltelefonens handbok eller
kontakta nätverksoperatören.

Med mediaspelaren kan du spela och
styra digitala ljudfiler från en USB-en‐
het. Externa lagringsenheter, t.ex
iPod eller MP3-spelare kan anslutas
till mediaspelaren via USB-porten.
Med röstigenkänningssystemet kan
du ringa och ta emot telefonsamtal,
öppna SMS-meddelanden och styra
mediaspelaren med ett antal röst‐
kommandon för ökad säkerhet och
bekvämlighet.

Ytterligare externa enheter t.ex. bär‐
bara CD-spelare, kan också anslutas
till AUX-ingången och spelas upp via
infotainmentsystemet.

Viktiga anvisningar beträffande
användning och trafiksäkerhet

9 Varning

Tänk på trafiksäkerheten när du
använder infotainment- och
handsfree-systemen.
Om du är osäker, stanna fordonet
innan du använder systemen.

Användning av
instruktionsboken
■ Den här handboken beskriver de

alternativ och funktioner som är till‐
gängliga. Det är möjligt att vissa
kontroller och beskrivningar,
inklusive symboler, displayer och
menyfunktioner, inte gäller för din
bils modellvariant,
landsspecifikation,
specialutrustning eller tillbehör.

■ Innehållsförteckningen i början av
instruktionsboken och i varje avsnitt
visar var informationen finns.

■ I det alfabetiska registret kan du
söka efter specifik information.

■ Det kan hända att ditt språk inte
visas i bilens displayer.

■ Visningsmeddelanden och invänd‐
iga dekaler är skrivna med stora
bokstäver.

Varningar, se upp

9 Varning

Text markerad med 9 Varning ger
information om olycks- eller
skaderisker. Underlåtenhet att ta
hänsyn till denna information kan
leda till personskador.
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Se upp

Text markerad med Se upp ger in‐
formation om möjliga skador på
bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn
till denna information kan leda till
skador på bilen.

Symboler
Sidhänvisningar markeras med 3. 3
betyder "se sidan".

Stöldskydd
Säkerhetssystem
Infotainmentsystemet har ett elektro‐
niskt säkerhetssystem för att för‐
hindra stölder.
Infotainmentsystemet fungerar en‐
bart i din bil och blir därför värdelöst
för en tjuv.

Säkerhetskod
En 4-siffrig säkerhetskod (tillhanda‐
hålls separat) måste matas in första
gången infotainmentsystemet an‐
vänds samt efter längre avbrott i
strömförsörjningen, för att låsa upp
infotainmentsystemet.

Inmating av säkerhetskod
När infotainmentsystemet slås på för‐
sta gången visas meddelandet
Radiokod - - - - kort på displayen och
den 4-siffriga säkerhetskoden måste
matas in.
Om ingen kod matas in inom en viss
tidsgräns visas Ange kod - - - - på dis‐
playen.
Så här matar du in säkerhetskoden:
■ Tryck flera gånger på sifferknappen

1 på infotainmentsystemet tills den
önskade första siffran visas.

■ Ange siffra 2, 3 och 4 med knap‐
parna 2, 3 och 4 på samma sätt.

När säkerhetskodens 4:e siffra har
angivits låses infotainmentsystemet
upp efter en kort period.

Fel kod inmatad
När fel kod matas in hörs en ljudsignal
och Radion spärrad/vänta visas på
displayen tillsammans med en ned‐
räkningstimer.
Vänta tills timern har räknat ner
Radion spärrad/vänta försvinner från
skärmen och mata sedan in rätt kod.
Varje gång fel kod matas in fördubb‐
las nedräkningstiden.

Kodkort
Kodkortet är ett ägarbevis för infotain‐
mentsystemet och innehåller radio‐
modell, serienummer och radiokod.
Observera!
Förvara kodkortet på en säker plats.
Om infotainmentsystemet stjäls kan
de aktuella myndigheterna förses
med dessa viktiga uppgifter.

Handsfree-systemets kod
När infotainmentsystemets säker‐
hetskod har matats in rätt och både
infotainment- och handsfree-sys‐
temet är aktiverat kan man visa
handsfree-systemets identifierings‐
kod.
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Använd knapparna på ratten:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR) med R / S
och tryck på SRC/OK.

3. Välj Avancerade funktioner med
R / S och tryck på SRC/OK.

4. Välj systemkod med R / S och
tryck på SRC/OK.

Den 8-siffriga identifieringskoden
visas på displayen.
Observera!
Handsfree-systemets 8-siffriga
identifieringskod är unik för ditt
handsfree-system och kan inte änd‐
ras.

Identifieringskoden kan även visas
genom röstigenkänning 3 40.
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Översikt över kontrollelementen
Reglage för infotainmentsystemet - Radio med CD-spelare
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1 ON/OFF ................................ 14

Rotera: Ställ in volym ............ 20

Kort tryckning: Slå på ............ 14

Lång tryckning: Stäng av ...... 14

Radio – Kort tryckning:
Tyst/ljud ................................. 24

CD-spelare – Kort
tryckning: Pausa/återuppta ... 31

2 BAND – Kort tryckning:
Ändra frekvensband .............. 24

Lång tryckning:
Automatspara stationer ......... 26

3 SRC: Byt ljudkälla (radio,
CD-spelare) ........................... 24

4 AUDIO: Ljudinställ‐
ningsmeny ............................. 18

5 MENU: Avancerad
funktionsmeny ....................... 27

6 _ / 6: Ställa in värden i
menyposter ........................... 14

Radio – Kort tryckning:
Automatiskt
stationssökning ..................... 25

Lång tryckning: Manuell
stationssökning ..................... 25

CD-spelare – Kort
tryckning: Hoppa till
föregående/nästa spår .......... 31

Lång tryckning: Spola
bakåt/framåt .......................... 31

7 Stationsknappar  1 – 6 .......... 24

Kort tryckning: Hämta en
sparad radiostation ............... 25

Lång tryckning: Spara
radiostation ........................... 26

8 CD-utmatning ........................ 31
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Reglage för infotainmentsystemet - Radio med CD- / MP3-spelare
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1 m ON/OFF: Slå på/stäng av .. 14
2 FM: Byt ljudkälla till FM-

radio ...................................... 24

Växla FM-bandval (FM1,
FM2, FM Autostore) .............. 24

3 AM: Byt ljudkälla till AM-
radio ...................................... 24

Byt AM-bandval (AM1,
AM2) ..................................... 24

4 MEDIA: Byt ljudkälla (CD-
spelare, mediaspelare,
AUX) ..................................... 31

5 MUTE .................................... 20

Radio – Ljud av/på ................ 20

CD-spelare, mediaspelare
– paus/återuppta
uppspelning .......................... 20

6 AUDIO: Ljudinställ‐
ningsmeny ............................. 18

7 MENU: Avancerad
funktionsmeny ....................... 27

8 R / S .................................... 14

Rotera: Ställ in volym ............ 20

Tryck: Bläddra igenom
displayens menyalternativ .. . . 14

Radio – Tryck på: Manuell
radiostationssökning ............. 25

CD-spelare – Tryck på:
Hoppa till föregående/
nästa mapp (MP3-CD) .......... 31

Mediaspelare – Tryck på:
Hoppa till föregående/
nästa mapp, artist, genre
etc. ........................................ 36

9 _ / 6: Ställa in värden i
menyposter ........................... 14

Radio – Tryck på:
Automatiskt radiostations‐
sökning .................................. 25

CD-spelare – Kort
tryckning: Hoppa till
föregående/nästa spår .......... 31

Lång tryckning: Spola
bakåt/framåt .......................... 31

Mediaspelare – Tryck på:
Hoppa till föregående/
nästa spår ............................. 36

10 Stationsknappar  1 – 6 .......... 24

Kort tryckning: Hämta en
sparad radiostation ............... 25

Lång tryckning: Spara
radiostation ........................... 26

11 CD-utmatning ........................ 31



12 Inledning

Fjärrkontroll på ratten
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1 Â / MENU ............................. 53

Kort tryckning: Öppna
menyer .................................. 14

Kort tryckning: Bekräfta
menyalternativ ....................... 53

Telefon – Kort tryckning:
Ta emot samtal ..................... 53

Kort tryckning: Växla
telefonsamtal under ett
samtal ................................... 53

Lång tryckning: Neka
samtal, avsluta samtal .......... 53

Meddelandeläsare – Välj
vilket textmeddelande
som visas .............................. 53

2 Ã / q .................................... 53

Lämna menyn eller återgå
till föregående meny utan
att spara. ............................... 53

Mediaspelare – Paus/
återuppta uppspelning .......... 49

Telefon – stäng av/slå på
mikrofonen under
telefonsamtal ......................... 49

Stäng av ringsignalen för
inkommande samtal .............. 49

Meddelandeläsare –
Avbryta läsning av ett
textmeddelande: ................... 53

Röstigenkänning –
Avbryta ett röstmeddelande . . 40

Avaktivera röstigenkänning ... 40
3 s ........................................... 40

Kort tryckning: Aktivera
röstigenkänning .................... 40

Kort tryckning: Avbryta ett
röstmeddelande och säga
ett nytt röstkommando .......... 40

Lång tryckning: Upprepa
senaste navigationsmed‐
delandet ................................ 40

4 < / ] ..................................... 20

Ställ in volym ......................... 20

5 R / S .................................... 53

Bläddra igenom
displayens menyalternativ .. . . 53

Mediaspelare – Upprepa
spår ....................................... 36

Meddelandeläsare –
Bläddra igenom
textmeddelanden .................. 53

6 SRC/OK ................................ 53

Bekräfta menyalternativ ........ 53

Byt ljudkälla (radio, CD-
spelare, mediaspelare) ......... 53

Telefon – Flytta
telefonsamtal mellan
handsfree-systemet och
mobiltelefonen ...................... 53

Meddelandeläsare – Välj
vilket textmeddelande
som visas .............................. 53
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Användning
Användning av Radio med CD-
spelare:
Infotainmentsystemet är utrustat med
radio- och CD-spelarfunktioner och
olika inställningsmöjligheter för radio
och ljud.
Infotainmentsystemet styrs med en
ratt, funktionsknappar samt meny‐
erna som visas på skärmen.

På/av-strömställare
Tryck på ON/OFF-ratten för att slå på
infotainmentsystemet. Den senast
använda ljudkällan aktiveras.
Infotainmentsystemet fortsätter att
vara inkopplat, även när tändnings‐
nyckeln tas bort.
Tryck in och håll ON/OFF-ratten in‐
tryckt för att stänga av eller systemet
stängs av automatiskt efter ca
20 minuter för att bilbatteriet inte ska
laddas ur.

Ljudvolym
Vrid ON/OFF-ratten för att ställa in
volymen.

Den aktuella inställningen visas i dis‐
playen.

Maximal startvolym
Vid inkoppling av infotainment‐
systemet ställs den senast valda ljud‐
volymen in som standard, förutsatt att
den var lägre än den fasta maximala
startvolymen.

Automatisk ljudjustering
Om volymen ändras under ett trafik‐
meddelande gäller den nya inställ‐
ningen endast under meddelandena
och återgår sedan automatiskt till fö‐
regående volyminställning.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck på ON/OFF-ratten för att
stänga av radions volym eller pausa
CD-spelaren. Mute eller Pause visas
på displayen.
För att slå på ljudet/återuppta upp‐
spelningen, tryck på ON/OFF igen.
Observera!
Funktionen mute/pause (ljud av/
paus) avaktiveras automatiskt när
volymen justeras.

Menyer på skärmen
Öppna och navigera i menyerna på
displayen och justera värdena med
funktionsknapparna på infotainment‐
systemet:
■ Tryck på AUDIO flera gånger för att

öppna ljudinställningsmenypos‐
terna 3 18.

■ Tryck på MENU flera gånger för att
öppna menyposterna 3 27 för de
avancerade funktionerna.

■ Tryck på _ eller 6 för att ändra vär‐
dena i menyposterna.

Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod.

Driftmode

Radio
Styr Radion med funktionsknap‐
parna:
■ Tryck på SRC för att ändra ljudkäl‐

lan till radio.
■ Tryck på BAND flera gånger för att

ändra frekvensband (FM1, FM2,
FMT Autostore, AM).
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Tryck och håll in BAND för att au‐
tomatspara stationer.

■ Tryck på stationsknapparna  1 – 6
för att hämta en sparad radiosta‐
tion.
Håll in  1 – 6 för att spara en radio‐
station.

■ Tryck på _ eller 6 för att söka efter
radiostationer.

Använda radion 3 24.

Cd-spelare
Styr CD-spelaren med funktions‐
knapparna:
■ Tryck på SRC för att ändra ljudkäl‐

lan till CD-spelare.
■ Tryck på _ eller 6 för att gå till fö‐

regående/nästa spår. Tryck och
håll för att spola framåt/bakåt.

■ Tryck på f för att mata ut en CD.
Använda CD-spelaren 3 31.

Användning av Radio med CD- /
MP3-spelare
Infotainmentsystemet är utrustat med
radio, CD-spelare (kompatibel med
MP3-CD), USB-mediaspelare och
AUX-funktioner och olika inställnings‐
bara radio- och ljudinställningar.
Infotainmentsystemet styrs med en
ratt, funktionsknappar samt meny‐
erna som visas på skärmen.

På/av-strömställare
Tryck på X ON/OFF-knappen för att
slå på infotainmentsystemet. Den
senast använda ljudkällan aktiveras.
Tryck på X ON/OFF för att stänga av.

Frånkopplingsautomatik
Om infotainmentsystemet slås på när
tändningen är av, stängs det av auto‐
matiskt efter ca 20 minuter för att und‐
vika att fordonets batteri laddas ur.

Ljudvolym
Vrid R/S-ratten för att ställa in voly‐
men.
Den aktuella inställningen visas i dis‐
playen.

Maximal startvolym
Vid inkoppling av infotainment‐
systemet ställs den senast valda ljud‐
volymen in som standard, förutsatt att
den var lägre än den fasta maximala
startvolymen.

Automatisk ljudjustering
Om volymen ändras under ett trafik‐
meddelande gäller den nya inställ‐
ningen endast under meddelandena
och återgår sedan automatiskt till fö‐
regående volyminställning.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck på MUTE-knappen för att
stänga av radions volym eller pausa
CD-spelaren eller mediaspelaren.
Mute eller Pause visas på displayen.
För att slå på ljudet/återuppta upp‐
spelningen, tryck på MUTE igen.
Observera!
Funktionen mute/pause (ljud av/
paus) avaktiveras automatiskt när
volymen justeras.



16 Inledning

Hastighetsberoende volym
När den hastighetsberoende volymen
aktiveras (3 20) anpassas volymen
automatiskt för att kompensera för
väg- och vindbuller.

Menyer på skärmen
Öppna och navigera i menyerna på
displayen och justera värdena med
funktionsknapparna på infotainment‐
systemet:
■ Tryck på AUDIO flera gånger för att

öppna ljudinställningsmenypos‐
terna 3 18.

■ Tryck på MENU för att öppna
menyn med avancerade funktioner
3 27.

■ Tryck på R eller S för att bläddra
bland menyalternativen.

■ Tryck på _ eller 6 för att ändra vär‐
dena i menyposterna.

Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod.

Driftmode

Radio
Styr Radion med funktionsknap‐
parna:
■ Tryck på FM för att ändra ljudkällan

till FM-radio.
Tryck på FM flera gånger för att
ändra FM-bandval (FM1, FM2,
FMA Autostore).

■ Tryck på AM för att ändra ljudkällan
till AM-radio.
Tryck på AM flera gånger för att
ändra AM-bandval (AM1, AM2).

■ Tryck på stationsknapparna  1 – 6
för att hämta en sparad radiosta‐
tion.
Håll in  1 – 6 för att spara en radio‐
station.

■ Tryck på _ eller 6 för att söka efter
radiostationer automatiskt.

■ Tryck på R eller S för att söka
manuellt efter radiostationer.

Använda radion 3 24.

Ljudspelare
Styr ljudspelarna med funktionsknap‐
parna:
■ Tryck på MEDIA flera gånger för att

ändra ljudkällan till CD-spelare,
Mediaspelare eller AUX.

■ Tryck på _ eller 6 för att gå till fö‐
regående/nästa spår.
Tryck och håll för att spola framåt/
bakåt (CD-spelare).

■ Tryck på R eller S för att gå till fö‐
regående/nästa mapp (MP3-CD)
eller artist, genre etc. (mediaspe‐
lare).

■ Tryck på f för att mata ut en CD.
Använda CD-spelaren 3 31.
Användning av AUX-ingången
3 34.
Använda USB-mediaspelaren
3 36.
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Så här använder du handsfree-
systemet:
Handsfree-systemet är utrustat med
rattreglage för Bluetooth-telefon,
SMS-meddelandeläsare och medias‐
pelardrift samt för aktivering av röst‐
igenkänning.

Ljudvolym
Tryck på < eller  ] för att justera vo‐
lymen.
Den aktuella inställningen visas i dis‐
playen.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck på Ã / q för att dämpa voly‐
men på samtal och ringsignaler eller
för att pausa mediaspelaren. Mute
eller Pause visas på displayen.
För att slå på ljudet/återuppta upp‐
spelningen, tryck på Ã / q igen.
Observera!
Funktionen mute/pause (ljud av/
paus) avaktiveras automatiskt när
volymen justeras.

Menyer på skärmen
Öppna och navigera i menyerna på
displayen med rattreglagen:
■ Tryck på Â / MENU för att öppna

menyer.
■ Tryck på R eller S för att bläddra

bland menyalternativen.
■ Tryck på SRC/OK (eller Â /

MENU) för att bekräfta menyalter‐
nativen.

■ Tryck på Ã / q för att lämna menyn
eller för att återgå till föregående
meny utan att spara.

Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod.
Använda handsfree-telefonsystemet
3 49.

Driftmode
Använd rattreglagen för att styra
handsfree-systemets funktioner:

Telefon
De viktigaste telefonfunktionerna
styrs enligt följande:
■ Ta emot ett telefonsamtal: Tryck på
Â / MENU.

■ Avsluta eller neka ett telefonsamtal:
Tryck på Â / MENU och håll den
intryckt.

■ Stänga av mikrofonen under ett
samtal: Tryck på Ã / q.

■ Flytta telefonsamtal mellan hands‐
free-systemet och mobiltelefonen:
Tryck på SRC/OK.

■ Växla till ett annat telefonsamtal
under ett telefonsamtal: Tryck på
Â / MENU.

Använda telefonen 3 53.
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SMS-meddelandeläsare
De viktigaste meddelandeläsarfunk‐
tionerna styrs enligt följande:
■ Bläddra i textmeddelanden: Tryck

på R eller S.
■ Välj visat textmeddelande: Tryck på

SRC/OK (eller Â / MENU).
■ Avbryta läsning av ett textmedde‐

lande: Tryck på Ã / q.
Använda meddelandeläsaren 3 53.

Mediaspelare
De viktigaste mediaspelarfunktio‐
nerna styrs enligt följande:
■ Välj spår: Tryck på R eller S.
■ Ändra ljudkälla till mediaspelare:

Tryck flera gånger på SRC/OK.
Använda mediaspelaren 3 36.

Röstigenkänning
De viktigaste röstigenkänningsfunk‐
tionerna styrs enligt följande:
■ Aktivera röstigenkänning: Tryck på
s.

■ Avbryta ett röstmeddelande och
avaktivera röstigenkänning: Tryck
på Ã / q.

■ Avbryta ett röstmeddelande och
säga ett nytt röstkommando: Tryck
på s.

■ Upprepa senaste navigationsmed‐
delande: Tryck på s och håll den
intryckt.

Använda röstigenkänning 3 40.

Språkinställning
Om du vill ändra språk för röstigen‐
känningen, se bilens instruktionsbok
eller kontakta din auktoriserade Opel-
reparatör.

Återställ
standardinställningarna
Återställa alla systeminställningar till
fabriksinställningarna:
1. Tryck på MENU.
2. Välj systemåterställning med

R / S och tryck på SRC/OK.
3. Välj Ja eller Nej med _ eller 6 och

tryck på SRC/OK.
När du har valt Ja visas
Återställer på displayen och stan‐
dardsysteminställningarna åter‐
ställs efter en kort period.

Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod. Du kan även trycka på MENU
igen för att spara och avsluta när åter‐
ställningen är slutförd.
Observera!
Den tidigare källan återtas och visas
på displayen.

Ljudinställningar
I ljudinställningsmenyn går det att
ställa in tonegenskaperna.



Inledning 19

Tryck på AUDIO-knappen i infotain‐
mentsystemet för att öppna
ljudinställningsmenyn.

Välj ljudinställningar
Välj önskad ljudinställning från menyn
på displayen:
Radio med CD-spelare: Tryck flera
gånger på AUDIO-knappen.
Radio med CD- / MP3-spelare: Tryck
på knappen R eller S.
■ Bas
■ Diskant
■ Balans vänster/höger
■ Balans fram/bak
■ Loudness (ljudförstärkning vid låg

volym ON (PÅ) eller OFF (AV))
Radio med CD- / MP3-spelare:
■ Fördröjningstid (ljudoptimering för

framsätesplatserna)
■ Equalizer (aktivering av fabriksljud‐

profiler)
■ Användar-equalizer (anpassade

ljudprofilinställningar)

Ändra ljudinställningar
Displayen indikerar typ av inställning
följt av inställningsvärdet.
Ställ in värdena med knappen
_ eller 6.
Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod.

Bas och diskant
Välj Bas eller Diskant.
Ställ in värdena med _ eller 6.

Volymbalans höger - vänster
Välj Balans.
Ställ in värdet med _ eller 6.

Volymfördelning mellan fram och bak
Välj Fader.
Ställ in värdet med _ eller 6.

Ljudförstärkning
Välj Loudness.
Välj ON (PÅ) eller OFF (AV) med
_ eller 6.

Fördröjningstid
Välj Fördröjningstid och välj sedan
mellan:
■ Förare vänster
■ Förare höger
■ Fram
■ OFF (AV)
Välj önskad inställning med _ eller 6.

Equalizer
Välj EQ och välj bland:
■ Klassiskt
■ Jazz
■ Rock
■ USER (ANVÄNDARE)
Välj önskad inställning med _ eller 6.

Användarljudinställningar
Välj USER (ANVÄNDARE) i Equali‐
zer-menyn.
Tryck och håll in MENU-knappen tills
EQ visas på displayen och det första
värdet blinkar.
Ställ in värdet med R eller S.
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Växla till föregående/nästa värde
med _ eller 6.
Tryck på AUDIO-knappen för att me‐
morisera inställningen och lämna
menyn.

Volyminställning
Radio med CD-spelare:
Vrid ON/OFF-ratten på infotainment‐
systemet för att justera volymen för
CD- och radioläget.
Den aktuella volymnivån visas på dis‐
playen.

Trafikmeddelanden (TA)
När TA-funktionen är aktiverad (visas
på displayen) 3 27 är det möjligt att
ta emot trafikinformation på en förde‐
finierad minimivolym även när radio‐
volymen är av.

Volymen på trafikmeddelanden vari‐
erar beroende på lyssningsvolymen:
■ Om lyssningsvolymen ligger under

en förinställd nivå under ett trafik‐
meddelande ökas den till den förin‐
ställda nivån under meddelandet

■ Om lyssningsvolymen ligger över
en förinställd nivå under ett trafik‐
meddelande, spelas trafikmedde‐
landet upp med den aktuella nivån
+1 under meddelandet

Under ett trafikmeddelande kan du
temporärt justera volymnivån genom
att vrida på ON/OFF-ratten.
Om volymen justeras under ett trafik‐
meddelande hålls den nya volymni‐
vån (visas på displayen) endast på
den här nivån medan meddelandet
spelas upp. Volymen återgår sedan
till nivån före meddelandet.

Viktiga meddelanden
Under ett viktigt meddelande justeras
volymen automatiskt på samma sätt
som för TA-funktionen.
Den här funktionen aktiveras auto‐
matiskt och kan inte avaktiveras.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck på ON/OFF-ratten kort för att
stänga av ljudet/pausa.
Följande visas på displayen, be‐
roende på ljudkälla:
■ Pause: CD-spelare, mediaspelare
■ Mute: Radio
Observera!
Det går inte att ändra ljudkälla när
den aktuella ljudkällan är i läge
mute/pause (ljud av/paus).

För att avaktivera ljud av/paus-funk‐
tionen, tryck på ON/OFF-ratten kort
igen.
Om ON/OFF-ratten justeras när du är
i mute/pause-läge åsidosätts
mute/pause funktionen.
Om ett viktigt meddelande/trafikmed‐
delande med mute/pause-funktionen
på åsidosätts mute/pause-funktionen
och återaktiveras efter meddelandet.
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Radio med CD- / MP3-spelare:
Vrid ratten på infotainmentsystemet
för att justera volymen för CD-, radio-
och mediaspelarläget. På fordon med
handsfree-system kan du även jus‐
tera volymnivån genom att trycka på
<- eller ]-knappen på ratten.

Hastighetsberoende ljudjustering
Med Speed volume-justeringsfunktio‐
nen kan volymnivån justeras auto‐
matiskt beroende på fordonets
hastighet så att volymen ökar med
hastigete för att hålla samma balans
till bullernivån i kupén.
För att aktivera funktionen med knap‐
parna på infotainmentsystemet, välj
följande:
■ MENU: Tryck på
■ R / S: Bläddra upp/ned för att visa

funktionen Hastighetsberoende
volym.

■ _ / 6: Tryck för att välja ett av föl‐
jande alternativ:
OFF (AV): funktionen avaktiverad
Låg: funktionen aktiverad (låg nivå)

Hög: funktionen aktiverad (hög
nivå)

Trafikmeddelanden (TA)
När TA-funktionen är aktiverad (visas
på displayen) 3 27 är det möjligt att
ta emot trafikinformation på en förde‐
finierad minimivolym även när radio‐
volymen är av.
Volymen på trafikmeddelanden beror
på mottagningsvolymen:
■ Om lyssningsvolymen ligger under

en förinställd nivå under ett trafik‐
meddelande ökas den till den förin‐
ställda nivån under meddelandet

■ Om lyssningsvolymen ligger över
en förinställd nivå under ett trafik‐
meddelande spelas trafikmedde‐
landet upp med den aktuella nivån
+ 1 under meddelandet

För att tillfälligt justera volymen under
ett trafikmeddelande, vrid på ratten
på infotainmentsystemet. På fordon
med handsfree-system kan du även
justera volymnivån genom att trycka
på <- eller ]-knappen på ratten.

Om volymen justeras under ett trafik‐
meddelande hålls den nya volymni‐
vån (visas på displayen) endast på
den här nivån medan meddelandet
spelas upp. Volymen återgår sedan
till nivån före meddelandet.

Viktiga meddelanden
Under ett viktigt meddelande justeras
volymen automatiskt på samma sätt
som för TA-funktionen.
Den här funktionen aktiveras auto‐
matiskt och kan inte avaktiveras.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck på MUTE-knappen på infotain‐
mentsystemet kort för att stänga av
ljudet. För fordon med handsfree-
system kan du även trycka på Ã /
q-knappen på ratten.
Följande fönster visas, beroende på
ljudkällan:
■ Pause: CD- eller mediaspelarens

pausläge
■ Mute: Radions volym av
För att stänga av mute/pause-funk‐
tionen, tryck kort på MUTE- eller Ã-
knappen igen.
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Om volymen justeras i mute/pause-
läge, åsidosätts mute/pause-funk‐
tionen och volymen ställs in på den
nya volymen som har valts.
Observera!
För att komma åt de andra meny‐
erna i infotainmentsystemet måste
funktionerna Mute och Pause avak‐
tiveras först.

Om ett viktigt meddelande/trafikmed‐
delande med mute/pause-funktionen
på åsidosätts funktionen tillfälligt och
återaktiveras efter meddelandet.

AUX-ingång volymjustering
Med den här funktionen kan du ställa
in volymen för AUX-källan, beroende
på bärbar spelare, efter en av de
andra källorna.
Volymen hos den externa ljudkällan
som är ansluten till AUX-ingången
kan endast styras med reglagen på
själva ljudkällan. Det går inte att jus‐
tera volymen via infotainment‐
systemet eller rattreglagen.

För att aktivera AUX-ingångens vo‐
lymfunktion, anslut den externa ljud‐
källan och kontrollera att den är av‐
stängd.
Använda knapparna på infotainment‐
systemet eller ratten för att välja ett av
följande:
■ Tryck på knappen MEDIA eller

SRC/OK
■ Tryck på R eller S-knappen för att

välja AUX-läget på displayen
■ Slå på den externa ljudkällan
■ Tryck på _ eller 6-knappen för att

öka eller minska volymnivån
En ljudkälla som är ansluten till AUX-
ingången kan endast styras med
reglagen på själva ljudkällan.

Talvolym
Den förinställda telefonvolymen kan
justeras med funktionen Talvolym.

För att aktivera funktionen med knap‐
parna på infotainmentsystemet, välj
följande:
■ Tryck på MENU
■ Tryck på R eller S-knappen för att

välja alternativet Talvolym på dis‐
playen

■ Tryck på _ eller 6-knappen för att
öka eller minska volymnivån
Om _-knappen ställs på 0 visar dis‐
playen Tal av.

Justera den förinställda volymen med
<- eller ]-knappen på ratten eller R-
eller S-knappen på infotainment‐
systemet.
För att tillfälligt justera den förinställda
volymen under ett pågående samtal
eller röstmeddelande, tryck på <-
eller ]-knappen på ratten. I slutet av
samtalet/meddelandet återgår voly‐
men till ursprungsnivån.
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Aktivering av maxgräns för
radiovolymen
Den här funktionen gör att an‐
vändaren kan aktivera/avaktivera
maxvolymgränsen när du slår på ra‐
dion.
För att aktivera funktionen med knap‐
parna på infotainmentsystemet, välj
följande:
■ Tryck på MENU
■ Tryck på R eller S-knappen för att

välja alternativet Radio på vol. på
displayen

■ Tryck på _- eller 6-knappen för att
aktivera/avaktivera funktionen
Radio på vol. - Begränsning på eller
Radio på vol. - Begränsning av

Radio på vol.– Gräns på:
■ om den tidigare volymnivån är lika

med eller högre än det förinställda
maxvärdet / lika med eller lägre än
det förinställda minimivärdet, slås
radion på med max/min-volym

■ om volymnivå ligger mellan de för‐
inställda min/max-värdena, återtas
den tidigare volymen

Radio på vol.– Gräns av:

radion slås på med den volymnivå
den hade innan den stängdes av
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Användning
Radiomottagning
Vid radiomottagning kan det uppstå
fräsande störningar, brus, distorsion
eller bortfall av mottagningen på
grund av:
■ avståndsvariationer till sändaren
■ flervägsmottagning p.g.a. reflexer

från olika hinder
■ sändarskugga

Reglageknappar - Radio med
CD-spelare:
De viktigaste knapparna för att kunna
använda radion är:
■ ON/OFF: Ström på/av, volymkont‐

roll, ljud av/på
■ SRC: Aktivera radion
■ _ eller 6: Stationssökning
■ BAND: Ändra frekvensband, auto‐

matisk stationslagring (Autostore)
■ AUDIO: Aktiveringsinställningar för

ljudmenyn (bas, diskant, balans, fa‐
der, loudness)

■ Stationsknappar  1...6: Knappar för
förinställda stationer

■ MENU: Avancerade menyfunktio‐
ner (AF-aktivering, trafikinforma‐
tion, regionalläge) 3 27

Aktivera radion
Slå på ratten ON/OFF och tryck på
SRC-knappen för att växla ljudkällan
till radio.
Den senast mottagna stationen ställs
in.

Välja våglängdsområde
Tryck på BAND upprepade gånger för
att välja önskat våglängdsområde.
Följande frekvensband visas på dis‐
playen:
■ AM: visar AM
■ FM: visas som antingen FM1, FM2

eller FMT
Stationen du senast valde i det
aktuella våglängdsområdet kommer
att aktiveras.
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Reglageknappar - Radio med
CD- / MP3-spelare:
De viktigaste knapparna för att kunna
använda radion är:
■ m / ON/OFF: Slå på/av
■ FM: val av FM-frekvensband / auto‐

matisk stationslagring (Autostore)
■ AM: MW-frekvensbandsval
■ MUTE: Volymaktivering/avaktiver‐

ing (ljud av/paus)
■ AUDIO: Aktiveringsinställningar för

ljudmenyn (bas, diskant, balans, fa‐
der, ljudförstärkning, ljudfördröj‐
ning, equalizer)

■ MENU: AF-aktivering, trafikin‐
formation, regionalläge, hastig‐
hetsberoende volym, läge radio av,
systemåterställning

■ _ / 6: Automatiskt radiostations‐
sökningsläge

■ R / S: Manuellt radiostationssök‐
ningsläge (frekvens, stationsnamn,
lagrade stationsnummer)

■ Stationsknappar  1...6: Knappar för
förinställda stationer

Aktivera radion
Tryck på ON/OFF-knappen och tryck
sedan på AM eller FM-knappen för att
växla ljudkällan till radio.
Den senast mottagna stationen ställs
in.

Välja våglängdsområde
Tryck på AM eller FM-knappen upp‐
repade gånger för att välja önskat
våglängdsområde.
Följande frekvensband visas på dis‐
playen:
■ AM: visar AM1 eller AM2
■ FM: visar  FM1, FM2 eller FMA
Stationen du senast valde i det
aktuella våglängdsområdet kommer
att aktiveras.

Stationssökning
Automatiskt stationssökning

Radio med CD-spelare:
Tryck snabbt på knappen _ eller 6 för
att söka efter nästa station som kan
tas emot på det aktuella vågläng‐
dsbandet.
Om ingen station hittas fortsätter den
automatiska sökningen tills _ eller 6
trycks in igen.

Radio med CD- / MP3-spelare:
Tryck snabbt på knappen _ eller 6 för
att söka efter nästa station som kan
tas emot på det aktuella vågläng‐
dsbandet.
Håll in knappen _ eller 6 för att söka
efter den önskade frekvensen. När
knappen släpps görs en automatisk
sökning efter nästa mottagbara sta‐
tion och den spelas upp automatiskt.

Manuell stationssökning

Radio med CD-spelare:
Tryck på knappen _ eller 6 i infotain‐
mentsystemet.
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■ Tryck kort och flera gånger: startar
en manuell sökning efter nästa
mottagbara station

■ Tryck och håll: för att starta snabb‐
sökning i önskad riktning

■ Släpp: sökningen avbryts och info‐
tainmentsystemets display visar
den aktuella stationens frekvens

Radio med CD- / MP3-spelare:
Tryck på knappen R eller S i info‐
tainmentsystemet.
■ Tryck kort och flera gånger: startar

en manuell sökning efter nästa
mottagbara station

■ Tryck och håll: för att starta snabb‐
sökning i önskad riktning

■ Släpp: sökningen avbryts och info‐
tainmentsystemets display visar
den aktuella stationens frekvens

Listor för autosparade
stationer
Spara stationer automatiskt

Radio med CD-spelare:
FM-bandet är indelat i avsnitt: FM1,
FM2 och FMT. FMT-bandet är reser‐
verat för stationer som sparats auto‐
matiskt med Autostore-funktionen.
Med den här funktionen kan du ställa
i och hämta radiostationer som du tid‐
igare har sparat i FMT-frekvensban‐
det.
Aktivera Autostore-funktionen genom
att hålla in BAND-knappen på info‐
tainmentsystemet tills du hör bekräft‐
elsesignalen. Radion sparar automat‐
iskt de 6 stationer som har starkast
signal i fallande intensitetsordning i
FMT-frekvensbandet.
Under den automatiska lagringspro‐
cessen blinkar FM Astore på dis‐
playen.
Om Autostore-funktionen aktiveras,
avaktiveras stationerna som tidigare
sparats på FMT-frekvensbandet.

Observera!
Beroende på signalstyrka kan det
hända att färre än 6 stationer sparas.

För att spara en enskild station, välj
frekvensband (AM, FM1, FM2) och
station och tryck sedan på önskad
knapp 1 – 6 på infotainmentsystemet
tills en ljudsignal hör och bekräftar att
station har sparats på rätt knapp.
Totalt 6 stationer per frekvensband
kan sparas.
För att hämta en station, välj frek‐
vensband och tryck kort på önskad
stationsknapp 1 – 6.

Radio med CD- / MP3-spelare:
FM-bandet är indelat i avsnitt: FM1,
FM2 och FMA. FMA-bandet är reser‐
verat för stationer som sparats auto‐
matiskt med Autostore-funktionen.
Med den här funktionen kan du hämta
radiostationer som du tidigare har
sparat i FMA-frekvensbandet.
Aktivera Autostore-funktionen genom
att hålla in FM-knappen på infotain‐
mentsystemet tills du hör bekräftelse‐
signalen. Med den här funktionen
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sparar radion automatiskt de 6 sta‐
tioner som har starkast signal i fal‐
lande ordning i FMA-frekvensbandet.
Under den automatiska lagringspro‐
cessen blinkar Autolagring på dis‐
playen.
Om Autostore-funktionen aktiveras,
avaktiveras stationerna som tidigare
sparats på FMA-frekvensbandet.

Manuell stationslagring
För att spara en enskild station, välj
frekvensband (AM eller FM) och sta‐
tion och tryck sedan på önskad knapp
1 – 6 på infotainmentsystemet tills en
ljudsignal hör och bekräftar att station
har sparats på rätt knapp.
Totalt 6 stationer per frekvensband
kan sparas individuellt.

Hämta en station
Välj frekvensband (AM eller FM) och
tryck in önskad stationsknapp 1 – 6
kort för att hämta en sparad station.

Radio Data System (RDS)
Fördelarna med RDS
RDS är en FM-stationtjänst som hjäl‐
per dig att hitta önskad station och
garanterar att den tas emot felfritt.
RDS kodar digital information som
sänds utöver FM-radiosändningarna
och ger information om bl.a. stations‐
namn, trafikinformation och radiotext.
Med RDS aktiverat:
■ Programnamnet på den valda sta‐

tionen visas på skärmen istället för
dess frekvens

■ Vid en automatisk stationssökning
tar infotainmentsystemet endast
emot RDS-stationer

■ Med en alternativ frekvens (AF)
ställer infotainmentsystemet alltid
in den sändningsfrekvens som ger
bäst mottagning för den valda sta‐
tionen.

RDS-funktioner
I RDS finns följande informationsfält:
■ AF: Alternativa frekvenser
■ TA: Trafikmeddelanden

■ TP: Trafikradio
■ REG: Regionalprogram
■ EON: Enhanced Other Networks

(EON)
I RDS finns även en funktion för
nödlarmmottagning. Den här funk‐
tionen aktiveras automatiskt och kan
inte avaktiveras.

Till-/frånkoppling av RDS

Radio med CD-spelare:
Aktivera RDS-funktionen med föl‐
jande knappar på infotainment‐
systemet:
1. MENU: Tryck flera gånger tills

AF visas på displayen.
2. _ / 6: Tryck för att välja AF ON

(PÅ) eller AF OFF (AV).
När RDS är aktiverat visas AF på dis‐
playen.
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Radio med CD- / MP3-spelare:
Aktivera RDS-funktionen med föl‐
jande knappar på infotainment‐
systemet:
1. MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck tills AF-aktivering

visas på displayen
3. _ / 6: Tryck för att välja AF-

aktivering ON (PÅ) eller AF-
aktivering OFF (AV)

När RDS är aktiverat visas AF på dis‐
playen.

Alternativt frekvensläge (AF)
När AF-funktionen är aktiverad går ra‐
dion automatiskt till den station med
starkast signal som sänder samma
program Under körningen kan du fort‐
sätta att lyssna på samma station
utan att byte frekvens när du byter
område.
Om funktionen AF-aktivering har ak‐
tiverats och radion inte kan ta emot
den inställda stationen aktiverar ra‐
dion en automatisk sökning under vil‐
ken FM-sökning visas på displayen.

Funktionen AF-aktivering kan endast
aktiveras via FM-frekvensbandet.

Trafikmeddelanden (TA)
Vissa stationer på FM-bandet kan
sända information om trafikförhållan‐
den.
Aktivera TA funktionen för ljudsyste‐
met Radio med CD-spelare med föl‐
jande knappar på infotainment‐
systemet:
1. MENU: Tryck flera gånger tills

AF visas på displayen.
2. _ / 6: Tryck för att välja TA ON

(PÅ) eller TA OFF (AV).
När RDS är aktiverat visas TA på
displayen.

Aktivera TA funktionen för ljudsyste‐
met Radio med CD- / MP3-spelare
med följande knappar på infotain‐
mentsystemet:
1. MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck tills

Trafikinformation visas på dis‐
playen

3. _ / 6: Tryck för att välja
Trafikinformation ON (PÅ) eller
Trafikinformation OFF (AV)
När RDS är aktiverat visas TA på
displayen.

När TA-funktionen är aktiverad kan
man:
■ söka efter endast RDS-stationer

som sänder på FM-bandet och som
är behöriga att sända trafikinforma‐
tion

■ ta emot trafikinformation trots att
CD / Mediaspelaren används

■ ta emot trafikinformation med en
fördefinierad minimivolym, även
med radiovolymen av

När TA-funktionen är aktiv och CD /
Media-spelaren är i ljud av/paus-läge
åsidosätts ljud av/paus-funktionen
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och automatisk sökning efter en sta‐
tion som sänder trafikinformation på‐
börjas.
Funktionen ljud av/paus återtas efter
trafikmeddelandet.
När ett trafikmeddelande sänds kan
volymen vara högre än normalt. Nor‐
mal volym återtas i slutet av trafik‐
meddelandet.

Trafikradioläge (TP)
TP-funktionen gör det möjligt för an‐
vändaren att endast hitta de stationer
som regelbundet sänder trafikmed‐
delanden1).
När den här funktionen är aktiva vissa
TP på displayen.
I vissa länder finns det radiostationer
som inte sänder trafikinformation
även om TP-funktionen är aktiv.

Regionalt läge (REG)
Vissa RDS-stationer sänder på be‐
stämda tider regionalprogram på
olika frekvenser.

Aktivera REG-funktionen för ljudsys‐
temet Radio med CD-spelare med föl‐
jande knappar på infotainment‐
systemet:
1. MENU: Tryck flera gånger tills

REG visas på displayen.
2. _ / 6: Tryck för att välja REG ON

(PÅ) eller REG OFF (AV).
Aktivera den regionala funktionen för
ljudsystemet Radio med CD- / MP3-
spelare med följande knappar på info‐
tainmentsystemet:
1. MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck tills Regional visas

på displayen
3. _ / 6: Tryck för att välja Regional

ON (PÅ) eller Regional OFF (AV).
När REG-läge är aktiverat används
bara frekvenser för den spelade
RDS-stationen med samma regio‐
nala program.
Om REG-läge är avaktiverat används
bara frekvenser för den spelade
RDS-stationen med olika regionala
program.

Läget Enhanced Other Network
(EON)
Med EON-funktionen kan an‐
vändaren automatiskt övervaka
andra nätverk eller stationer efter tra‐
fikprogram och tillfälligt gå till den sta‐
tionen.
Den här funktionen kan bara an‐
vändas om TA-funktionen är aktive‐
rad.

Nödlarmmottagning
I RDS-läget är radion inställd på att ta
emot viktiga meddelanden vid ovan‐
liga omständigheter eller händelser
som kan orsaka fara för allmänheten
(jordbävningar, översvämningar
etc.), om de sänds av den inställda
stationen.
Under ett viktigt meddelande visas
fönstret Alarm på displayen. När ett
viktigt meddelande sänds kan voly‐
men vara högre än normalt. Normal
volym återtas i slutet av det viktiga
meddelandet.
Den här funktionen aktiveras auto‐
matiskt och kan inte avaktiveras.

1) Endast Radio med CD- / MP3-spelare.



30 CD-spelare

CD-spelare

Allmän information ....................... 30
Användning .................................. 31

Allmän information
Infotainmentsystemets CD-spelare
kan spela upp ljud-CD-skivor.
Radio med endast CD- / MP3-
spelare: CD-spelaren kan även spela
upp MP3-CD-skivor.

Upplysningar om ljud-CD-skivor
och MP3-CD-skivor

Se upp

Under inga villkor får du sätta i
DVD-skivor, singel-CD med 8 cm
diameter eller formade CD-skivor i
ljudsystemet.
Du får inte sätta dekaler på CD-
skivor. Då kan skivorna fasta i CD-
enheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.

Följande CD-format kan användas:
■ CD-ROM (Radio med CD-spelare).
■ CD-ROM, CD-R och CD-RW

(Radio med CD- / MP3-spelare).

Följande samplingsfrekvenser för
MP3-CD kan spelas (Radio med
endast CD- / MP3-spelare):
■ 44,1 kHz, stereo (96 – 320 kbps)
■ 22,05 kHz, mono eller stereo

(32 – 80 kbps)
■ Variabel överföringshastighet

(VBR)
CD-R och CD-RW måste brännas i
enlighet med specifikationen
ISO9660.
■ Audio-CD-skivor vars kopierings‐

skydd inte överensstämmer med
standarden för audio-CD-skivor
riskerar att spelas upp på ett fel‐
aktigt sätt eller att inte fungera över‐
huvudtaget.

■ För Mixed-Mode CD-skivor (inne‐
håller en kombination av ljud och
data, t.ex. MP3) är det bara MP3-
ljudspåren som registreras och
spelas upp.

■ Skivor som har bränts hemma
(CD-R- och CD-RW-skivor) är
känsligare för felaktig behandling
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än vanliga CD-skivor. Se därför till
att hantera CD-R- och CD-RW-
skivor på ett korrekt sätt. Se nedan.

■ Undvik att vidröra CD-skivans spel‐
yta vid byte av skiva.

■ Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i
fodralet när du tagit ut dem ur CD-
spelaren. På så sätt skyddar du
skivorna från smuts och från
skador.

■ Smuts och vätskor på CD-skivor
riskerar att smutsa ner ljudspel‐
arens lins, vilket kan leda till att fel
uppstår.

■ Skydda CD-skivorna mot hög
värme och direkt solljus.

Följande restriktioner gäller för MP3-
CD-skivor (Radio med endast CD- /
MP3-spelare):
■ Endast MP3-filer kan läsas. Andra

komprimerade ljudformat kan inte
spelas.

■ Om MP3-filerna på en CD-R eller
CD-RW är ordnade i undermappar
komprimeras strukturen till en enda
nivå där undermapparna tas till hu‐
vudmapparnas nivå.

Användning
Starta CD-uppspelning

Radio med CD-spelare:
Slå på infotainmentsystemet och sätt
i CD-skivan med den tryckta sidan
vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras
in: CD-uppspelningen startar auto‐
matiskt.
Om det redan finns en CD i enheten,
tryck på SRC-knappen: CD-uppspel‐
ning påbörjas och CD-spåret återupp‐
tas från samma plats där det stoppa‐
des.
Om du trycker på SRC-knappen när
ingen CD är isatt visas Ingen CD på
displayen. När det här meddelandet
visas aktiveras ljudavstängningsläget
automatiskt. Ljudsystemet går sedan
automatiskt tillbaka till radioläge.

Hoppa till nästa eller föregående titel
Tryck en eller flera gånger kort på
knappen _ eller 6.

Snabbspolning framåt eller bakåt
Håll in knappen _ eller 6 för att
snabbspola aktuellt ljudspår framåt
eller bakåt.

Paus
Tryck kort på ON/OFF-ratten för att
göra en paus i uppspelningen av
CD:n. Paus visas på displayen.
Observera!
Det går inte att ändra ljudkälla när
den aktuella ljudkällan är i läge
mute/pause (ljud av/paus).

Tryck på ON/OFF-vridknappen för att
avaktivera.
Pausfunktionen kan också avaktive‐
ras genom att man byter ljudkällan.

CD-displayen
När en CD spelas visas följande in‐
formation på displayen:
■ T1 (Spår 01): visar antalet spår på

CD:n
■ 0:42: visar tid som har gått från spå‐

rets början

Ta ut en CD-skiva
Tryck på d: CD-skivan matas ut.
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Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter en kort pe‐
riod. Ljudsystemet går sedan auto‐
matiskt tillbaka till radioläge.

Radio med CD- / MP3-spelare:
Slå på infotainmentsystemet och sätt
i CD-skivan med den tryckta sidan
vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras
in:
När CD:n matas in visas CD läses in
på displayen. När CD-informationen
har lästs börjar CD-uppspelningen
automatiskt.
Om det redan finns en CD i infotain‐
mentsystemet, tryck på MEDIA-knap‐
pen på infotainmentsystemet eller
SRC/OK på ratten. CD-uppspel‐
ningen återupptas från samma plats
som där den stoppades.
Observera!
Beroende på vilka data som sparats
på CD-eller MP3-skivan visas olika
information om skivan och det
aktuella spåret på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående titel
Tryck en eller flera gånger kort på
knappen k eller l.

Välja ett album eller spår – MP3-CD
Tryck på knappen R eller S för att
välja album eller spår etc.
Tryck på knappen k eller l för att
välja ett spår bland album/mappar
etc.

Snabbspolning framåt eller bakåt
Håll in knappen k eller l för att
snabbspola aktuellt ljudspår framåt
eller bakåt.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)
Tryck kort på MUTE-knappen för att
göra en paus i uppspelningen av
CD:n. Paus visas på displayen.
Tryck på knappen MUTE igen för att
avaktivera.

CD-displayen
När en CD spelas visas följande in‐
formation på displayen när lämplig
menyfunktion väljs:
■ CD spår 5 (Spår 05): visar antalet

spår på CD:n
■ 0:42: visar tid som har gått från spå‐

rets början

MP3-CD textinformation (ID3-tagg)
MP3-information (ID3-TAG) (t.ex. låt‐
titel, artistnamn, albumnamn etc.) på
CD:n kan visas på displayen. Om
ingen ID3-TAG-information förekom‐
mer visar displayen endast filnamnet.
För att visa ID3-TAG-informationen
med knapparna på infotainment‐
systemet, välj följande:
1. MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck tills MP3-display

visas på displayen
3. _ / 6: Tryck för att välja ett av de

5 följande alternativen:
■ Mappar
■ Filnamn
■ Titel
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■ Författare
■ Album

Ta ut en CD-skiva
Tryck på d: CD-skivan matas ut.
Om CD-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter en kort pe‐
riod.
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Allmän information
Radio med CD- / MP3-spelare

I mittkonsolen finns ett AUX-uttag för
anslutning av externa audiokällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.

Exempelvis är det möjligt att ansluta
en portabel CD-spelare med en
3,5 mm kontaktplugg till AUX-
ingången.

Användning
Tryck på MEDIA-knappen flera
gånger på infotainmentsystemet för
att aktivera AUX-läge och slå sedan
på den externa ljudenheten.

Se upp

Innan du ansluter eller kopplar
från en tillbehörsenhet, t.ex. en
bärbar CD-spelare bör du stänga
av spelaren och infotainment‐
systemet för att undvika kvalitets‐
problem och möjliga skador på ut‐
rustningen.

En ljudkälla som är ansluten till AUX-
ingången kan endast styras med
reglagen på själva ljudkällan. Det går
inte att byta spår, mapp eller spellista
med infotainmentsystemets reglage.
Artisten eller spårnamnet visas inte
på displayen.
Vid anslutning via kontaktpluggen
upptäcker systemet ljudkällan auto‐
matiskt. Beroende på inspelningsvo‐
lym kan det förekomma en fördröjning
innan ljudkällan hörs.



USB-port 35

USB-port

Allmän information ....................... 35
Uppspelning av sparade ljudfiler . 36

Allmän information
Radio med CD- / MP3-spelare

Ett USB-uttag finns för anslutning av
externa ljudkällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet eller en
iPod kan anslutas till USB-uttaget.
Med en ansluten extern ljudenhet kan
du spela upp digitala ljudfiler som till‐
hör en viss kategori t.ex. via artist eller
genre.

Om USB-enheten innehåller många
filer kan det ta några minuter att
skapa biblioteket.
USB-enheter styrs via följande:
■ Menyer på displayen
■ Rattreglage 3 8
■ Röstkommandon 3 40
Efter att ha anslutit en USB-ljudenhet,
tryck på MEDIA-knappen för att växla
ljudkälla till mediaspelare.
Displayen visar specifika
meddelanden för att meddela dig att
systemet används av en extern ljud‐
enhet som anslutits via USB.

Upplysningar
De MP3-spelare och USB-enheter
som ansluts måste uppfylla specifika‐
tionen USB Mass Storage Class
(USB MSC).
Endast MP3-spelare och USB-min‐
nen med en klusterstorlek mindre än
eller lika med 64 kb i filsystemet
FAT16/FAT32 stöds.
Hårddiskar (HDD) stöds inte.
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Externa ljudkällor och USB-enheter
USB-uttaget stöder följande ljudfor‐
mat:
■ WMA: stöder standarderna WMA

version 1 och WMA version 2.
■ MP3: MPEG-1 Layer 3 - samplings‐

frekvenser 32 kHz, 44,1 kHz och
48 kHz.
MPEG-2 layer 3 - samplingsfrek‐
venser 16 kHz, 22,05 kHz och
24 kHz.
Stödda överföringshastigheter:
16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps,
128 kbps och 192 kbps.
MP2.5 utökad (samplingsfrekven‐
ser 8 kHz, 11,025 kHz och 12 kHz)
stöds också.

■ WAV: Okomprimerade digitala ljud‐
format.

■ AAC / MP4 / M4A: Samplingsfrek‐
venser mellan 22,05 kHz och
48 kHz.
Stödda överföringshastigheter:
8 kbps till 529 kbps.

MP3, WMA, MP4, M4A och AAC-for‐
mat inklusive multimediainformation,
medan WAV-filer inte gör det. Bland

de godkända formaten kan det hända
att multimediainformation har matats
in i en ljudfil som inte tillåter det. Om
så är fallet kan du bara bläddra i ljud‐
filer via mapp.
USB-enheter med lösenordsfunktion
rekommenderas inte. Om din USB-
enhet har den här funktionen, kontrol‐
lera alltid att den har avaktiverats.
Mediaspelaren stöder bara de an‐
givna formaten och stöder inte ljudfi‐
ler med DRM-skydd (Digital Rights
Management). Om det finns filer med
ljudformat som inte stöds på USB-en‐
heten kommer de att ignoreras.
Mediaspelaren är kompatibel med de
flesta USB 1.0, 1.1- eller 2.0-enheter.
Mediaspelaren stöder filtilläg‐
gen .m3u och wpl för spellistor. Me‐
diaspelaren stöder inte inbäddade
eller anslutna spellistor. Både relativa
och absoluta sökvägar till låtar i spel‐
listorna stöds.
Spellistor som skapats med en iPod
stöds inte.

iPod-optimering
För att optimera anslutningen av din
iPod med infotainmentsystemet ska
du utföra följande enkla åtgärder på
din iPod:
■ Konfigurera din iPod för använd‐

ning som extern enhet. Se iPod-
bruksanvisningen.

■ Om konfigurationen har utförts på
en Apple-dator, utför konfigurer‐
ingen på en Windows-PC.

■ Spara musikspåren som ljudfiler
som är kompatibla med infotain‐
mentsystemet.

Dessa åtgärder påverkar inte ljudkva‐
liteten eller kompatibiliteten hos iPod-
spåren.

Uppspelning av sparade
ljudfiler
Mediaspelaren känner av när USB-
ljudenheten ansluts till USB-porten
och ett bibliotek skapas och visas
automatiskt efter att tändningen har
slagits på.



USB-port 37

Mediaspelaren har bara ett bibliotek.
När en ny USB-enhet ansluts skapas
ett nytt bibliotek och ersätter det be‐
fintliga biblioteket.
När en extern ljudenhet är ansluten
går det bara att använda rattreglagen,
infotainmentsystemets reglage och
röstkommandon för att styra den ex‐
terna ljudenheten.
Infotainmentreglage 3 8.
Rattreglage 3 8.
Röstigenkänningssystem 3 40.

Visa skärmfunktion
Bläddra igenom menyalternativen på
displayen och bekräfta valen med
rattreglagens knappar:
■ Tryck på R eller S för att bläddra

bland menyalternativen.
■ Tryck på SRC/OK för att bekräfta

valen.
Ändringarna sparas och menyerana
avslutas automatiskt efter en kort pe‐
riod.

Starta uppspelning
Ändra ljudkälla till mediaspelare:
■ Tryck på knappen MEDIA i infotain‐

mentsystemet.
- eller -

■ Tryck flera gånger på knappen
SRC/OK på rattreglagen.

När mediaspelaren är aktiv börjar
uppspelningen automatiskt så länge
automatisk uppspelning är påslagen.
Observera!
Vi rekommenderar att den automat‐
iska uppspelningsfunktionen slås
på, så att alla ljudspår spelas upp
automatiskt när tändningen slås på.

Om automatisk uppspelning är av‐
stängt går det att starta uppspel‐
ningen med röstigenkänning:
1. Tryck på s och vänta på ljudsig‐

nalen.
2. Säg Play (Spela).

Röstigenkänningssystem 3 40.

Välj nästa/föregående spår
Välj nästa/föregående spår medan ett
spår spelas upp på mediaspelaren:
■ Tryck flera gånger på knappen R

eller S på ratten.
- eller -

■ Tryck på knappen _ eller 6 i info‐
tainmentsystemet.

Justera volymen
Justera mediaspelarens volym:
Tryck på < eller  ] på rattreglagen.

Pausa / återuppta
Pausa mediaspelaren:
■ Tryck på knappen Ã / q på ratten

- eller -
■ Tryck på knappen MUTE på info‐

tainmentsystemet.
Starta mediaspelaren igen:
■ Tryck på knappen Ã / q igen

- eller -
■ Tryck på knappen MUTE igen.
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Observera!
Det går inte att ändra ljudkälla när
den aktuella ljudkällan är i läge
mute/pause (ljud av/paus).

Spelar spåren i slumpvis
ordning
Spela alla spår i slumpvis ordning:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MEDIA PLAYER

(MEDIASPELARE) och tryck på
SRC/OK.

3. Välj Slumpvis uppspelning och
tryck på SRC/OK.

Välj en kategori (t.ex. artister,
album, genrer)
Välja och spela upp alla spår i en viss
kategori:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MEDIA PLAYER

(MEDIASPELARE) och tryck på
SRC/OK.

3. Använd R eller S och välj en av
följande kategorier:
ARTISTS (ARTISTER)
ALBUMS (ALBUM)

GENRES (GENRER)
PLAYLISTS (SPELLISTOR)
FOLDERS (MAPPAR)

4. Tryck på SRC/OK för att bekräfta
valet.

5. Bläddra igenom tillgängliga alter‐
nativ i den valda kategorin med
R eller S och välj PLAY ALL
(SPELA ALLA).
- eller -
Bläddra genom de tillgängliga
alternativen i den valda kategorin
med R eller S och välj ett särskilt
spår/album etc.

6. Tryck på SRC/OK för att starta
uppspelningen.

Mediaspelarinställningar
Följande lista med mediaspelarin‐
ställningar kan ställas in:
■ SHUFFLE (BLANDA).
■ Slinga.
■ AUTOPLAY (AUTOUPPSPEL‐

NING).

Slumpvis uppspelning
Så här ställer du in mediaspelaren på
att spela alla spår i slumpvis ordning
som standard:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MEDIA PLAYER

(MEDIASPELARE) och tryck på
SRC/OK.

3. Välj SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR) och tryck på
SRC/OK.

4. Välj SHUFFLE (BLANDA) och
tryck på SRC/OK.

5. Välj ON (PÅ) eller OFF (AV).

Upprepa uppspelning
Så här ställer du in mediaspelaren på
att spela spår i en kontinuerlig slinga
som standard:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MEDIA PLAYER

(MEDIASPELARE) och tryck på
SRC/OK.

3. Välj SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR) och tryck på
SRC/OK.
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4. Välj Slinga och tryck på SRC/OK.
5. Välj ON (PÅ) eller OFF (AV).

Automatisk uppspelning
Så här ställer du in mediaspelaren på
att spela upp spår automatiskt när
tändningen slås på:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MEDIA PLAYER

(MEDIASPELARE) och tryck på
SRC/OK.

3. Välj SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR) och tryck på
SRC/OK.

4. Välj AUTOPLAY (AUTOUPP‐
SPELNING) och tryck på
SRC/OK.

5. Välj ON (PÅ) eller OFF (AV).

MP3-display
Så här ändrar du den kategori som
används för MP3-displayen:
1. Tryck på Â / MENU.
2. Välj MP3-display med knappen

R elle S.
3. Välj bland följande alternativ med

knapp R eller S:

◆ Filnamn
◆ Titel
◆ Författare
◆ Album
◆ Mappar

Koppla bort från USB-uttaget
Uppspelningen avbryts omedelbart
när den externa ljudenheten kopplas
bort från USB-uttaget.
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Röstigenkänning

Allmän information
Med röstigenkänning kan du styra
vissa funktioner hos en parad
Bluetooth-mobiltelefon med ett antal
programmerade röstkommandon.
Efter att ha parat en Bluetooth-mobil‐
telefon och kopierat telefonbokskon‐
takter till handsfree-systemet gör rös‐
tigenkänninge att du t.ex. kan ringa
en kontakt utan att manuellt välja per‐
sonens namn eller nummer.
Parning av en mobiltelefon 3 51.
Det går också att använda SMS-
meddelandeläsaren och
mediaspelaren utan (CD- eller USB-
enhet) och ändra olika inställningar
med röstkommandon.
Meddelandeläsare 3 53.
CD-spelare 3 30.
USB-ljudenhet 3 35.

För att säkerställa att samtal inne i
fordonet inte ska leda till att syste‐
mets funktioner aktiveras oavsiktligt,
kan röstigenkänningen användas
först efter att den har aktiverats.

Aktivering av röstigenkänning
Aktivera röstigenkänningssystemet:
Tryck på s på ratten.
Aktiveringen bekräftas med en ljud‐
signal.

Avaktivering av röstigenkänning
Avaktivera röstigenkänningssyste‐
met:
■ Säg "Cancel (Avbryt)" eller
■ Tryck på Ã / q eller
■ Säg inte ett röstkommando när sys‐

temet har aktiverats.
Avaktiveringen bekräftas med en ljud‐
signal.

Använda röstigenkänning
Efter att ha aktiverat röstigenkän‐
ningen med knappen s får du ett sy‐
stemmeddelande om att säga ett
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röstkommando eller säga "Help
(Hjälp eller)" för att lista de komman‐
don som är tillgängliga.
Efter ett systemmeddelande, säg ett
röstkommando inom några sekunder,
annars avaktiveras systemet auto‐
matiskt.
Tryck på s och säg ett nytt röstkom‐
mando för att avbryta ett systemmed‐
delande när som helst.
När systemet känner igen ett röst‐
meddelande utför det antingen funk‐
tionen eller ber dig att bekräfta ditt val:
■ Säg "Yes (Ja)" eller
■ Säg No (Nej).
Om systemet inte känner igen ett
röstkommando ber det dig försöka
igen eller säga "Help (Hjälp eller)".
Systemet avaktiveras automatiskt om
inget röstkommando som känns igen
uttalas.

Ofta använda röstkommandon
Följande röstkommandon är tillgäng‐
liga hela tiden:
■ "Help (Hjälp eller)" (aktiverar hjälp‐

funktionen och ger en lista med till‐
gängliga kommandon)

■ "Cancel (Avbryt)" (avbryter den
aktuella röstinteraktionen och
avaktiverar röstigenkänningssyste‐
met)

■ "Repeat (Upprepa)" (upprepar det
senaste systemmeddelandet)

Hjälp
Hela listan med de röstkommandon
som är tillgängliga för tillfället kan öp‐
pnas när som helst genom att man
trycker på knappen s och säger "Help
(Hjälp eller)" eller genom att man sä‐
ger "Help (Hjälp eller)" efter ett sy‐
stemmeddelande.
Systemet spelar upp ett röstmedde‐
lande med de röstkommandon som
är tillgängliga för tillfället.

Menynivåer
Listan med tillgängliga röstkomman‐
don beror på den aktuella menyn.

Rötskommandon är ordnade i meny‐
nivåer:
När ett giltigt nivå 1-röstkommando
tas emot (t.ex. "SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR)") kan systemet
känna igen nivå 2-röstkommandon.
När ett giltigt nivå 2-röstkommando
tas emot (t.ex. "User data
(Användardata)") kan systemet
känna igen nivå 3-röstkommandon
(t.ex. "Delete users (Radera
användare)").

Justera volymen
Så här ändrar du volymen i ett sy‐
stemmeddelande tillfälligt:
Tryck på < eller  ] på rattreglagen.
Ställ in standardvolymen för röstigen‐
känning genom att lösa i
Samtalsvolym i avsnittet
Volyminställningar 3 20.
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Röstkommandon
Observera!
När fordonet står stilla är alla röst‐
kommandon i den aktuella menyn
tillgängliga.
Under körning begränsas listan med
tillgängliga kommandon av säker‐
hetsskäl.
Om SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR)-menyn aktiv‐
eras under körning kan den bara
styras med röstkommandon.

Telefon röstkommandon
Öppna telefonens röstkommando‐
meny:
1. Tryck på s och vänta på ljudsig‐

nalen.
2. Säg Telephone (Telefon).

Följande lista med igenkända röst‐
kommandon kan då användas:
■ Call (Ring upp)
■ Dial (Ring)
■ Redial (Ring igen)
■ Call back (Återkalla)

Ringa en kontakt i telefonboken:
1. Tryck på s och säg "Telephone

(Telefon)".
2. Säg Call (Ring upp).
3. Säg kontaktens namn, t.ex.

"Mark".
4. Om du uppmanas av ett system‐

meddelande säger du "Work
(Arbete)", "Home (Hem)", "Mobile
(Mobil)" eller "Other (Annan)".

5. Att systemmeddelande ber dig att
bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" för att avbryta
åtgärden.

6. Säg "Call (Ring upp)" för att börja
ringa numret.

Om det angivna telefonnumret för
kontakten inte känns igen visar sys‐
temet ett förslag. Säg "Next (Nästa)"
eller "Previous (Föregående)" för att
visa telefonnummer för den här kon‐
takten.
När rätt telefonnummer visas på dis‐
playen, säg "Call (Ring upp)" för att
börja uppringningen.

Slå ett telefonnummer:
1. Tryck på s och säg "Telephone

(Telefon)".
2. Säg Dial (Ring).
3. Efter systemmeddelandet, ange

önskat telefonnummer med föl‐
jande röstkommandon:
◆ Säg "Zero (Noll)" (matar in siff‐

ran 0).
◆ Säg "One (Ett)" till "Nine (Nio)"

(matar in siffrorna 1–9).
◆ Säg "Plus" (matar in symbolen

+).
◆ Säg "Star (Stjärna)" (matar in

symbolen *).
◆ Säg "Hash (Fyrkant)" (matar in

symbolen #).
4. Telefonnumret upprepas av sys‐

temet och visas även på dis‐
playen.
(Säg "Repeat (Upprepa)" för att
upprepa det telefonnummer som
har matats in och känts igen av
handsfree-systemet).
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5. Kontrollera att det angivna tele‐
fonnumret är korrekt och ändra
det vid behov.
(Säg"DELETE (RADERA)" för att
radera de senast inmatade siff‐
rorna).

6. Säg "Dial (Ring)" för att börja ringa
numret.

För att ringa ett internationellt telefon‐
nummer, mata in den internationella
landskoden först, t.ex. +44 för Stor‐
britannien:
■ Säg "Plus" (+) eller
■ Säg "Zero (Noll) Zero (Noll)" (00)

följt av den internationella landsko‐
den.

Ringa upp det senast slagna
telefonnumret:
1. Tryck på s och säg "Telephone

(Telefon)".
2. Säg Redial (Ring igen).
3. Att systemmeddelande ber dig att

bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta och
starta uppringningen eller säg "No
(Nej)" för att avbryta åtgärden.

Ringa upp det senast mottagna
telefonnumret:
1. Tryck på s och säg "Telephone

(Telefon)".
2. Säg Call (Ring upp).
3. Att systemmeddelande ber dig att

bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta och
starta uppringningen eller säg "No
(Nej)" för att avbryta åtgärden.

För ytterligare information om telefon‐
funktioner, se Funktion i avsnittet
Telefon 3 53.

Meddelandeläsare
röstkommandon
När handsfree-systemet signalerar
att ett nytt meddelande kommit in, kan
systemet läsa upp meddelandet:
■ Säg "Yes (Ja)" för att läsa meddel‐

andet.
- eller -

■ Säg "No (Nej)" för att ignorera med‐
delandet och spara det i inkorgen.

Du måste slå på meddelandeläsaren
för att ta emot meddelanden om in‐
kommande textmeddelanden (se me‐
nyalternativen för SIGNAL TYPE
(SIGNALTYP) nedan).
Öppna meddelandeläsarens röst‐
kommandomeny:
1. Tryck på s och vänta på ljudsig‐

nalen.
2. Säg MESSAGE READER (MED‐

DELANDELÄSARE).
Följande lista med igenkända röst‐
kommandon kan då användas:
■ Read last one (Läs den sista)
■ INBOX (INKORG)
■ Delete all (Radera alla)
■ SIGNAL TYPE (SIGNALTYP)
■ Exit (Avsluta)

Om du vill läsa det senast mottagna
meddelandet:
1. Tryck på s och säg "MESSAGE

READER (MEDDELANDELÄ‐
SARE)".

2. Säg Read last one (Läs den sista).
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Röstigenkänningen avaktiveras auto‐
matiskt efter att meddelandet har
lästs och textmeddelandet blir kvar i
inkorgen.

För att öppna textmeddelandena i
inkorgen:
1. Tryck på s och säg "MESSAGE

READER (MEDDELANDELÄ‐
SARE)".

2. Säg "INBOX (INKORG)" för att
öppna inkorgen för textmeddelan‐
dena. Systemet visar det första
meddelandet i inkorgen.

3. Säg "Next (Nästa)" för att gå till
nästa meddelande.
Säg "Previous (Föregående)" för
att gå till föregående meddelande.

4. Säg "Read (Läs)" för att läsa det
markerade meddelandet.
Säg "Re-read (Läs om)" för att
upprepa det markerade meddel‐
andet.
Säg "Call (Ring upp)" för att ringa
avsändaren till det markerade
meddelandet.

Säg "DELETE (RADERA)" för att
ta bort det markerade meddel‐
andet.

Radera alla textmeddelanden:
1. Tryck på s och säg "MESSAGE

READER (MEDDELANDELÄ‐
SARE)".

2. Säg "Delete all (Radera alla)" för
att radera alla meddelanden i in‐
korgen.

3. Att systemmeddelande ber dig att
bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" för att avbryta
åtgärden.

Så här ändrar du hur du meddelas
inkommande textmeddelanden:
1. Tryck på s och säg "MESSAGE

READER (MEDDELANDELÄ‐
SARE)".

2. Säg "SIGNAL TYPE
(SIGNALTYP)" för att öppna föl‐
jande meddelandealternativ:

3. Säg "Reader off (Läsare av)" för
att inaktivera SMS-läsaren. När
du får ett SMS-meddelande på

mobiltelefonen meddelar hands‐
free-systemet inte detta.
eller
Säg "Visual and acoustic signal
(Visuell och akustisk signal)".
Handsfreesystemet meddelar att
det har kommit ett nytt textmed‐
delande via displayen samt med
en ljudsignal.
eller
Säg "Visual signal only (Endast
visuell signal)". Handsfree-sys‐
temet meddelar endast att det har
kommit ett nytt textmeddelande
via displayen.

Avsluta SMS-meddelandeläsaren:
Tryck på s och säg "Exit (Avsluta)".
För ytterligare information om med‐
delandeläsarfunktioner, se Funktion i
avsnittet Telefon 3 53.

Mediaspelare röstkommandon
Ändra ljudkälla till mediaspelare:
1. Tryck på s och vänta på ljudsig‐

nalen.
2. Säg Player (Spelare).
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Tryck på knappen s varje gång innan
du säger något av följande godkända
röstmeddelanden:
■ Säg "Play (Spela)"

(spelar ljudspår)
■ Säg "Stop (Stopp)"

(slutar spela ljudspår)
■ Säg "Next (Nästa)"

(går till nästa spår)
■ Säg "Previous (Föregående)"

(går till föregående spår)
■ Säg "SHUFFLE (BLANDA)"

(spelar spåren i slumpvis ordning)
Tryck på s och säg "SHUFFLE
(BLANDA)" igen för att slå på/
stänga av funktionen.

■ Säg "Loop (Slinga)"
(spelar samma uppsättning ljud‐
spår om och om igen)
Tryck på s och säg "Loop (Slinga)"
igen för att slå på/stänga av funk‐
tionen.

■ Säg "FOLDERS (MAPPAR)"
(gör att du kan välja mappar och
spela alla spår i mapparna på din
USB-enhet)

■ Säg "ARTISTS (ARTISTER)"
(gör att du kan välja en enskild artist
och spela alla spår och album av
artisten)

■ Säg "GENRES (GENRER)"
(gör att du kan välja en genre och
spela alla spår i den aktuella gen‐
ren)

■ Säg "ALBUMS (ALBUM)"
(gör att du kan välja album och
spela alla spår på ett specifikt al‐
bum)

■ Säg "PLAYLISTS (SPELLISTOR)"
(gör att du kan välja en spellista och
spela alla spår i den aktuella spel‐
listan)

■ Säg "AUTOPLAY (AUTOUPP‐
SPELNING)"
(spelar automatiskt upp ljudspår
när en USB-enhet ansluts)

Tryck på s och säg "AUTOPLAY
(AUTOUPPSPELNING)" igen för
att slå på/stänga av funktionen.

För mer information om mediaspela‐
rens funktioner, se Spela sparade
ljudfiler i USB-uttaget i avsnitt 3 36.

Inställningar för
röstkommandon
Öppna inställningsmenyn för röst‐
kommandona:
1. Tryck på s och vänta på ljudsig‐

nalen.
2. Säg SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR).
Följande lista med igenkända röst‐
kommandon kan då användas:
■ User data (Användardata)
■ PAIRING (HOPPARNING)
■ Advanced features (Avancerade

funktioner)
■ Exit (Avsluta)
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För att öppna och ändra
användardata:
För att ta bort mobiltelefoner från
handsfree-systemet:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg User data (Användardata).
3. Säg Delete users (Radera

användare).
4. Att systemmeddelande ber dig att

bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" för att avbryta
åtgärden.

För att ta bort kontakterna från
handsfree-systemets telefonbok:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg User data (Användardata).
3. Säg Delete phonebook (ta bort

telefonbok).
4. Att systemmeddelande ber dig att

bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" för att avbryta
åtgärden.

Överföra kontakter från telefonen till
handsfree-systemet:
Om kontakterna inte kopierades till
handsfree-systemet under hoppar‐
ningsproceduren är det möjligt att
överföra kontakter senare.
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg User data (Användardata).
3. Säg Add contacts (Lägg till

kontakter).

För att ta bort alla mobiltelefoner,
kontakter och data:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg User data (Användardata).
3. Säg Delete all (Radera alla).
4. Att systemmeddelande ber dig att

bekräfta ditt val.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" för att avbryta
åtgärden.

Para ihop en mobitelefon med
handsfree-systemet:
För att använda handsfree-systemet
måste mobiltelefonen först paras ihop
med fordonet via Bluetooth 3 51.
Aktivera telefonhopparningen med
röstkommandon:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg PAIRING (HOPPARNING).
3. PIN-numret visas på fordonsdisp‐

layen. Ange PIN-koden med
mobiltelefonens knappsats.
Ansluter visas på displayen.

Observera!
Om PIN-koden inte matas in inom
några minuter avbryts åtgärden
automatiskt.
4. När hopparningen är slutförd frå‐

gar systemet om du vill kopiera
kontakterna till handsfree-sys‐
temet.
Säg "Yes (Ja)" för att bekräfta
eller säg "No (Nej)" om du inte vill
kopiera kontakterna.
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Se upp

Att para ihop en mobiltelefon med
systemet ska endast göras när for‐
donet står stilla.

Se avsnittet Bluetoothanslutning för
ytterligare information 3 51.

För att öppna de avancerade
funktionerna:
Handsfree-systemets identifierings‐
kod och GPRS-koden för mobiltele‐
foner kan hämtas via den avancerade
funktionsmenyn.
Så här öppnar du handsfree-syste‐
mets identifieringskod:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg Advanced features

(Avancerade funktioner).
3. Säg System code (Systemkod).

Den 8-siffriga identifieringskoden
visas på displayen.

Hämta GPRS-koden:
1. Tryck på s och säg "SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg Advanced features

(Avancerade funktioner).
3. Säg GPRS code (GPRS-kod).

GPRS-koden visas på displayen.
4. Säg "Preset (förinställ)" för att be‐

hålla den befintliga koden.
eller
Säg "Disable (Deaktivera)" för att
avaktivera GPRS-koden.
eller
Tryck på s och säg "Cancel
(Avbryt)" för att avbryta röststyr‐
ningen.

Lämna inställningsmenyn:
Tryck på s och säg "Exit (Avsluta)".

Bra tips för att röstkommandon
■ Fordonets mikrofon är avsedd att

användas av föraren. Mikrofonen är
korrekt placerad och riktad för det
här syftet så att du inte behöver
ändra din normala körställning för

att dina röstkommandon ska kän‐
nas igen av systemet.
Om du talar för långt ifrån fordonets
mikrofon, t.ex. om du sitter i bak‐
sätet kanske inte systemet känner
igen ditt röstkommando.

■ Bakgrundsbuller och höga yttre ljud
kan också få röstkommandon att
misstolkas. Det kan vara nödvän‐
digt att stänga alla fönster och tak‐
luckan, stänga av luftkondition‐
eringen och be passagerarna att
inte prata när du ger röstkomman‐
don.

■ Efter aktivering av röstigenkän‐
ningssystemet ska du alltid vänta
på ljudsignelen innan du börjar tala,
annars registrerar systemet bara
en del av röstkommandot och kän‐
ner inte igen det.

■ Om systemet inte känner igen röst‐
kommandot ombeds du att upprepa
det. Om röstkommandot fort‐
farande inte känns igen spelas lis‐
tan med inspelade röstkommandon
upp. Upprepa det önskade röst‐
kommandot när det spelas upp.
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Om systemet fortfarande inte kän‐
ner igen röstkommandot avaktive‐
ras röstigenkänningssystemet
automatiskt.

■ Om inget röstkommando ges inom
några sekunder efter att röstigen‐
känningen aktiverats, avaktiveras
systemet automatiskt.

Viktiga meddelanden om
språkstöd
■ Röstkommandon är programme‐

rade att kännas igen av systemet
på ett särskilt språk. Systemet be‐
höver dock inte en unik röst och
därför kan röstkommandona kän‐
nas igen oavsett vem som säger
dem.

■ Systemet kan känna igen röstkom‐
mandon på olika språk. men kän‐
ner bara igen röstkommandon på
det språk som är inställt för tillfället.

■ Några av de språk som kan väljas
för röstigenkänningssystemet är:
Engelska, tyska, franska, itali‐
enska, portugisiska, spanska, hol‐
ländska, polska och turkiska.

Om du vill ändra språk för hands‐
free-systemet (t.ex. röstigenkän‐
ning), se bilens instruktionsbok
eller kontakta din auktoriserade
Opel-reparatör.
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Allmän information
Handsfree-telefonsystemet, baserat
på Windows Mobile-tekniken är ett
personligt telematiksystem som gör
att man kan använda kommunika‐
tions- och underhållningsenheter,
som är särskilt utformade för att an‐
vända i fordon.
Systemet ger dig möjligheten att tala
i mobiltelefon via fordonets mikrofon
och högtalare samt använda de vikti‐
gaste mobiltelefonfunktionerna via
rattreglageknapparna eller genom
röststyrning av infotainmentsystemet.
För att handsfree-telefonsystemet
ska kunna användas måste mobil‐
telefonen vara ansluten till systemet
via Bluetooth 3 51.
Observera!
Det är inte alla funktioner i hands‐
free-telefonsystemet som stöds av
alla mobiltelefoner. Tillgängliga
funktioner beror på den aktuella
mobiltelefonen och nätverksopera‐
tören.
Se mobiltelefonens handbok eller
kontakta nätverksoperatören.

Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet

9 Varning

Att använda handsfree-systemet
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration
medan du ringer. Parkera bilen in‐
nan du börjar använda handsfree-
systemet.
Följ gällande lagstiftning i det
aktuella landet.
Följ också de bestämmelser som
gäller specifikt för vissa områden.
Stäng alltid av mobiltelefonen om
användning av mobiltelefoner är
förbjuden, om mobiltelefonen ger
upphov till störningar eller om far‐
liga situationer kan uppstå.

9 Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö.
Därför har säkerhetsanvisningar
utarbetats som du bör bekanta dig
med inan du använder telefonen.
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Bluetooth
Telefonportalen är certifierad av Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
Mer information om specifikationen
finns på Internetadressen
http://www.bluetooth.com

SMS (Short Message Service)
Genom talsyntes kan infotainment‐
systemets integrerade SMS-
meddelandeläsare 3 53 läsa in‐
kommande textmeddelanden på din
Bluetooth-mobiltelefon via fordonets
ljudsystem.
Funktionerna för SMS-
meddelandeläsning sköts med ratt‐
reglagen eller röstkommandon.
Det är inte alla mobiltelefoner som
stödjer röstuppläsning av SMS-
meddelanden. Se mobiltelefonens
bruksanvisning eller kontakta din nät‐
verksleverantör.

Anslutning
En mobiltelefon måste anslutas till
handsfree-telefonsystemet för att
kontrollera dess funktioner via info‐
tainmentsystemet.
Ingen telefon kan anslutas till sys‐
temet om den inte först har parats. Se
avsnittet Bluetooth-anslutning
(3 51) för parning av en mobiltele‐
fon med handsfree-telefonsystemet
via Bluetooth.
När tändningen vrids till MAR-läget
söker handsfree-telefonsystemet
efter anslutna telefoner i närheten.
Bluetooth måste vara aktiverat på
mobiltelefonen för att den ska kännas
igen av handsfree-telefonsystemet.
Sökningen fortsätter tills en parad
telefon hittas.
Det visade meddelandet Ansluter
anger att telefonen ansluts. En be‐
kräftelse av anslutningen på dis‐
playen visar uppgifter om den hoppa‐
rade mobiltelefonen.

Observera!
När en Bluetooth-anslutning är aktiv
laddar handsfree-telefonsystemet ur
mobiltelefonbatteriet snabbare.

Automatisk anslutning
För att din telefon ska ansluta auto‐
matiskt när systemet slås på kan det
vara nödvändigt att aktivera den auto‐
matiska Bluetooth-anslutningsfunk‐
tionen på din mobiltelefon. Se mobil‐
telefonens bruksanvisning.
Om anslutningen avbryts:
■ Kontrollera att telefonen är på‐

slagen
■ Kontrollera att telefonens batteri

inte är urladdat
■ Kontrollera om telefonen redan har

parats ihop med systemet
Bluetooth-funktionen på mobiltele‐
fonen och handsfree-telefonsystemet
måste vara aktiva och mobiltelefonen
måste vara konfigurerad för att god‐
känna en begäran om systemanslut‐
ning.



Telefon 51

Bluetooth-anslutning
Bluetooth är en radiostandard för att
trådlöst kunna ansluta t.ex. en mobil‐
telefon till en annan enhet.
Med kompatibla mobiltelefoner kan
användaren ringa och ta emot samtal
och lyssna på röstmeddelanden med
rattreglagen eller genom röstkom‐
mandon. Information som kontaktlis‐
tor för mobiltelefoner och samtalslis‐
tor kan överföras till infotainmentsys‐
temets minne och visas på displayen.
Observera!
Funktionen kan vara begränsad på
grund av telefonmärke och modell.

Parning av mobiltelefonen med
handsfree-systemet
Observera!
Innan du parar ihop en mobiltelefon
med systemet, lägg till kontakter i
mobiltelefonens telefonbok så att du
kan ringa dem med handsfree-sys‐
temet.

För att använda ditt handsfree-tele‐
fonsystem måste en anslutning upp‐
rättas mellan mobiltelefonen och sys‐

temet via Bluetooth, dvs. mobiltele‐
fonen måste paras med bilen innan
den används. För att det ska fungera
måste mobiltelefonen ha stöd för
Bluetooth. Se bruksanvisningarna för
mobiltelefonen.
För att upprätta en Bluetooth-
anslutning måste handsfree-telefon‐
systemet vara inkopplat och
Bluetooth vara aktiverat i mobiltele‐
fonen.
Använd följande reglage på ratten för
att para ihop en mobiltelefon med
systemet:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. SETTINGS (INSTÄLLNINGAR):

Välj alternativ
4. SRC/OK: Tryck för att bekräfta va‐

let
5. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen

6. PAIRING (HOPPARNING): Välj
alternativ

7. SRC/OK: Tryck för att bekräfta va‐
let

Displayen visar Ansluter när systemet
söker efter tillgängliga enheter via
Bluetooth.
Om mobiltelefonen hittats av hands‐
free-systemet visas ett 4-siffrigt PIN-
nummer på displayen.
Ange PIN-koden med mobiltelefon‐
ens knappar så får du en bekräftelse
på displayen som visar uppgifter om
den mobiltelefon som du har lyckats
ansluta.
Observera!
PIN-numret som används för att
para ihop en mobiltelefon med sys‐
temet väljs slumpmässigt av info‐
tainmentsystemet varje gång en ny
telefon ansluts, så därför behöver du
inte memorera det. Om du tappar
bort den kan du fortfarande använda
handsfree-systemet.
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Observera!
Om PIN-koden inte matas in inom
några minuter avbryts åtgärden
automatiskt.

Hopparningen kan också aktiveras
med röstigenkänningssystemet 3 40.
Observera!
Om en annan telefon ansluts auto‐
matiskt under en ny hopparnings‐
procedur kopplas den från automat‐
iskt för att möjliggöra den nya hop‐
parningsproceduren.
Observera!
Du kan avbryta hopparningen när
som helst genom att trycka på Ã /
q-knappen på ratten. Ett felmedde‐
lande visas på skärmen som bekräf‐
tar att hopparningen inte lyckades.

Förtsa gången en mobiltelefon paras
ihop med systemet visar systemet ett
välkomstmeddelande så snart tele‐
fonen är ansluten. Meddelandet visas
inte under kommande anslutningar av
samma mobiltelefon.

Du behöver bara para ihop telefonen
med systemet en gång. Efter det an‐
sluts handsfree-systemet automatiskt
varje gång du vrider tändningsnyck‐
eln till MAR-läget.
Observera!
Mobiltelefonens Bluetooth-funktion
måste aktiveras så att infotainment‐
systemet känner igen telefonen
varje gång du går in i fordonet och
vrider nyckeln till MAR-läget.
Observera!
Om hopparningen misslyckas, kon‐
trollera att enheten listar fordonets
telefonsystem.
Du kan behöva radera enheten från
enhetslistan och ansluta en ny en‐
het.

När systemet har slutfört hoppar‐
ningen får du en fråga om du vill över‐
föra kontakterna från den telefon som
du just har anslutit 3 53.
När hopparningen är färdig anslut
telefonen automatiskt till handsfree-
telefonsystemet. Mobiltelefonen kan
sedan styras via infotainmentsystem‐
ets reglage på ratten.

Ta bort parningen av
mobiltelefonen från handsfree-
systemet
Om det maximala antalet parade tele‐
foner har utnyttjats kan en ny telefon
endast paras om en befintlig telefons
parning tas bort.
Ta bort mobiltelefonens hopparning
med knapparna på ratten:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. SETTINGS (INSTÄLLNINGAR):

Välj alternativ och tryck på
SRC/OK för att bekräfta

4. R / S: Tryck för att flytta uppåt/
nedåt på skärmen

5. Användardata: Välj alternativ och
tryck på SRC/OK för att bekräfta

6. R / S: Tryck för att flytta uppåt/
nedåt på skärmen

7. Radera användare: Välj alternativ
och tryck på SRC/OK för att be‐
kräfta
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Radera enheten från listan med
Bluetooth-enheter på mobiltelefonen.
Se bruksanvisningarna för mobiltele‐
fonen.
Borttagningen av en telefons parning
raderar alla dess nerladdade kontak‐
ter och dess samtalshistorik från
handsfree-systemet.

Nödsamtal

9 Varning

Det kan inte garanteras att en an‐
slutning kan upprättas i alla situa‐
tioner. Därför bör du inte förlita dig
enbart på en mobiltelefon vid till‐
fällen då kommunikation är av yt‐
tersta vikt (t.ex. vid nödsituatio‐
ner).
I vissa nätverk kan det vara nöd‐
vändigt att ett giltigt SIM-kort sätts
i på rätt sätt i mobiltelefonen.

9 Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta
emot mobiltelefonsamtal, om du är
på en rastplats med tillräckligt
stark signal. Vid vissa förhållan‐
den kan nödsamtal inte göras på
alla mobiltelefonnätverk. Det finns
en risk att nödsamtal inte kan
ringas när vissa nätverkstjänster
och/eller telefonfunktioner är
aktiva. Den lokala nätverksopera‐
tören kan ge dig mer information.
Olika nödnummer kan användas i
olika områden och länder. Kontrol‐
lera i förhand vilket nödnummer
som används på den aktuella plat‐
sen.

Ringa ett nödsamtal
Ring nödnumret (t. ex. 112).
En telefonanslutning till nödcentralen
upprättas.
Svara när servicepersonalen ställer
frågor om nödsituationen.

9 Varning

Avsluta samtalet först när nöd‐
centralen uppmanar dig att göra
detta.

Användning
Inledning
När en Bluetooth-anslutning har
ställts in mellan din mobiltelefon och
handsfree-telefonsystemet kan vissa
funktioner i din mobiltelefon drivas
framförallt via Infotainment-system‐
reglagen på ratten.
Handsfree-telefonsystemet kan även
styras med röstkommandon 3 40.
Det går då att t.ex. importera och upp‐
datera telefonnumren och kontak‐
terna i din mobiltelefon till handsfree-
telefonsystemet.
Efter anslutningen överförs mobilte‐
lefondata till handsfree-telefonsyste‐
met. Detta kan dröja ett litet tag be‐
roende på mobiltelefonmodell. Under
denna tid är användningen av mobil‐
telefonen begränsad.
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Observera!
Alla mobiltelefoner stöder inte
handsfree-telefonsystemets funk‐
tioner. Därför kan det förekomma av‐
vikelser från det beskrivna funktions‐
utbudet.

Telefonreglage
De viktigaste reglagen för telefon‐
funktionen är följande:
Reglage på ratten:
■ Â / MENU: Aktivera telefonmenyn,

bekräfta valda menyalternativ, ta
emot samtal, växla samtal, välja
markerat meddelande, neka/av‐
sluta samtal 3 20

■ SRC/OK: Bekräfta markera meny‐
alternativ, koppla telefonsamtal
från handsfree-systemet till mobil‐
telefonen och omvänt, välja visat
SMS-meddelande 3 20

■ Ã / q: Avaktivera röstigenkänning,
avbryta ett röstmeddelande/läsning
av röstmeddelande, lämna telefon‐
menyn, lämna undermenyn och
återgå till föregående meny, lämna
det aktiva valet utan att spara,

avaktivera/återaktivera mikrofonen
under samtal, stänga av ringsigna‐
len för inkommande samtal 3 20

■ s: Aktivera röstigenkänning, av‐
bryta röstmeddelande och ge ett
nytt röstkommando, upprepa det
senast uppspelade röstmeddelan‐
det 3 40

■ < / ]: Justera volymen 3 20
■ R / S: Bläddra genom menyn,

bläddra genom textmeddelanden
3 53

Telefoninställningar
Välj alternativmenyn med telefonin‐
ställningar:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att välja alter‐

nativet SETTINGS
(INSTÄLLNINGAR)

3. SRC/OK: Tryck för att bekräfta
När de önskade ändringarna av tele‐
foninställningarna har bekräftats,
tryck på Ã / q-knappen på ratten för
att lämna telefonmenyn och spara
ändringarna.

Återställ standardtelefoninställningar
Radera alla data och kontakter för alla
hopparade telefoner och återställa
handsfree-systemet till ursprungsin‐
ställningarna genom att välja följande
menyalternativ:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att välja

SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)-
alternativet och tryck därefter på
SRC/OK-knappen för att bekräfta

3. Välj alternativet Användardata
och tryck SRC/OK-knappen.

4. Välj alternativet Radera alla och
tryck på SRC/OK-knappen för att
bekräfta

Frågan Radera alla? visas på dis‐
playen. För att radera alla data, be‐
kräfta genom att trycka på SRC/OK-
knappen eller avbryt genom att trycka
på Ã / q-knappen.
Observera!
Det går inte att radera användardata
för en enskild mobiltelefon om det
inte är den enda telefon som är hop‐
parad med infotainmentsystemet.
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Volymkontroll
Den fasta telefonvolymen kan just‐
eras genom att välja alternativet
Talvolym med knapparna på infotain‐
mentsystemet 3 20.
Med funktionen Talvolym kan du:
■ justera den förinställda volymen
■ justera telefonvolymen under ett

samtal medan fordonet är i rörelse.
■ tillfälligt justera den förinställda vo‐

lymen för ett pågående samtal
■ justera volymen för pågående

meddelanden

Telefonmeny
Visa telefonmenyalternativen genom
att använda knapparna på ratten:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att bläddra upp/

ner på displayen och markera
önskat alternativ

3. SRC/OK: Tryck för att bekräfta va‐
let

4. Ã / q: Tryck för att lämna tele‐
fonmenyn

Visa skärmfunktion
Följande telefonmenyalternativ visas
på displayen:
■ LAST CALLS (SENASTE

SAMTAL): lista de senaste samta‐
len som ringts eller tagits emot. Lis‐
tan kan hämtas från mobiltelefon‐
ens minne och uppdateras under
användnigen av handsfree-sys‐
temet.

■ PHONEBOOK (TELEFONBOK):
gör att du kan visa numren i tele‐
fonboken och välja ett för att ringa
ett samtal. Namnen i telefonboken
är ordnade i bokstavsordning.

■ MESSAGE READER (MEDDE‐
LANDELÄSARE): tillåter dig att
läsa det senast mottagna meddel‐
andet, ringa meddelandets avsän‐
dare eller radera meddelandet. Du
kan spara upp till
20 textmeddelanden i en särskild
inkorg och lyssna på dem senare,
ringa avsändaren eller radera dem.

Du kan även ställa in meddelande‐
metoderna för mottagna SMS-
meddelanden.

■ SETTINGS (INSTÄLLNINGAR):
tillåter dig att hantera namnen i tele‐
fonboken, para en ny enhet eller
hämta PIN-koden för handsfree-
systemet.

Ringa upp ett telefonnumer
Det finns flera alternativa metoder att
ringa telefonnummer. Det är bland
annat:
■ Ringa en kontakt från telefonboken
■ Ringa upp de som ringde eller tog

emot de senaste samtalen
■ Ringa avsändaren eller mottagaren

av ett SMS-meddelande
Tryck på Â / MENU-knappen på rat‐
ten för att visa telefonmenyalternati‐
ven.
Välj ett alternativ i följande lista för att
ringa ett telefonnummer:
■ LAST CALLS (SENASTE

SAMTAL): Med det här alternativet
visas en lista med nummer för de
senaste samtalen du har ringt och
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tagit emot. Den kan innehålla maxi‐
malt 10 mottagna samtal,
10 utgående samtal och fem mis‐
sade samtal

■ PHONEBOOK (TELEFONBOK):
Om en kopierad telefonbok inne‐
håller över 1 000 kontaktnamn kan
systemet fungera långsammare

■ MESSAGE READER (MEDDE‐
LANDELÄSARE): Upp till
20 textmeddelanden kan sparas i
en särskild inkorg och lyssnas på
vid ett senare tillfälle

Du kan använda alla ovanstående al‐
ternativ för att ringa ett direktsamtal.
Välj mottagare och tryck på Â /
MENU-knappen på ratten.
Uppringningsfunktionen kan även
styras med röstkommandon 3 40.

Telefonbok
Telefonboken innehåller kontaktlistor
som endast är tillgängliga för den
aktuella bilanvändaren. Av sekretes‐
skäl kan nerladdade kontaktlistor
endast visas när motsvarande telefon
är ansluten.

När du har aktiverat förbindelsen kan
kontaktlista på din mobiltelefon kopie‐
ras till handsfree-telefonsystemet.
När systemet frågar om du vill kopiera
kontaktlistan, tryck på SRC/OK (Ja)
eller Ã / q-knappen (Nej) på ratten.
Du kan även säga "Yes (Ja)" eller "No
(Nej)" med röstkommandona 3 40.
När en lista med mobilkontakter har
kopierats till handsfreetelefonsyste‐
met uppdateras systemets telefonbok
automatiskt varje gång telefonen an‐
sluts.
Observera!
Det är inte alla mobiltelefoner som
kopierar kontaktnamn i telefonboken
automatiskt utan de kan behöva
överföras manuellt med mobiltele‐
fonens knappar. Om systemet med‐
delar dig detta, utför den här åtgär‐
den enligt den särskilda bruksanvis‐
ningen för din mobiltelefon.

Ringa ett nummer från telefonboken
Med PHONEBOOK
(TELEFONBOK)-alternativet kan du
visa alla sparade namn och telefon‐
nummer. Namnen listas i bokstavs‐
ordning.

Ring genom att använda antingen
namn eller nummer:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. PHONEBOOK (TELEFONBOK):

Välj alternativ och tryck på
SRC/OK för att bekräfta

4. R / S: Tryck för att flytta upp/ned
på displayen och välj önskat
namn/nummer

5. Â / MENU: Tryck för att ringa
6. Ã / q: Tryck för att lämna tele‐

fonmenyn
Det går även att ringa ett namn eller
nummer från telefonboken med rösti‐
genkänningssystemet s 3 40.

Lägga till kontakter i telefonboken
När en telefon har passats ihop med
systemet ger infotainmentsystemet
automatiskt möjligheten att kopiera
telefonkontakterna.
Kontakterna kan också läggas till
telefonboken senare genom att man
trycker på Â / MENU och välja föl‐
jande displayalternativ:
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■ SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)
■ Användardata
■ Lägg till kontakter

Radera telefonbokskotakter
Telefonbokens kontakter kan raderas
från handsfree-systemet genom att
man väljer följande menyalternativ:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. SETTINGS (INSTÄLLNINGAR):

Välj alternativ och tryck på
SRC/OK för att bekräfta

4. Användardata: Välj alternativ och
tryck på SRC/OK för att bekräfta

5. Radera användare: Välj alternativ
och tryck på SRC/OK för att be‐
kräfta

Frågan Radera användare? visas på
displayen. För att radera alla data, be‐
kräfta genom att trycka på SRC/OK-
knappen eller avbryt genom att trycka
på Ã / q-knappen.

Senaste samtalet
Om du vill ringa från samtalshistori‐
klistan (t.ex. ringda nummer, mot‐
tagna samtal, missade samtal), välj
följande:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. LAST CALLS (SENASTE

SAMTAL): Välj alternativ och
tryck på SRC/OK för att bekräfta

4. R / S: Tryck för att flytta upp/ned
på displayen och välj önskad kon‐
takt

5. Â / MENU: Tryck för att ringa
6. Ã / q: Tryck för att lämna tele‐

fonmenyn

Ta emot samtal
När du tar mot ett samtal finns föl‐
jande alternativ:
■ Â / MENU: Kort tryckning

(Accept an incoming call)
■ Â / MENU: Lång tryckning

(Reject an incoming call)

■ Ã / q: Kort tryckning
(Ignore an incoming call)

■ Â / MENU: Lång tryckning
(End a call)

När du tar emot ett samtal kan den
uppringandes nummer visas på dis‐
playen. Om numret är sparat i sy‐
stemminnet visas namnet istället. Om
numret inte kan visas, visas meddel‐
andet Privat nummer på displayen.
Observera!
Handsfree-telefonsystemet ringsig‐
nal beror på mobiltelefonens rings‐
ignaler, telefonmodell och läge (tyst,
vibrator, etc.).

Funktioner under telefonsamtal
Förutom volymkontroll är olika funk‐
tioner tillgängliga under samtal:
■ För att placera samtalet i kö och

koppla från mikrofonen, tryck på Ã /
q-knappen på ratten. Återuppta
samtalet genom att trycka på Ã /
q-knappen igen.

■ Funktionen Call alert informerar dig
om ett nytt inkommande samtal och
tillåter dig att besvara detta samtal
under samtalets gång och att
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pendla mellan de bägge samtalen.
Besvara det inkommande samtalet
genom att trycka på Â / MENU-
knappen på ratten. Systemet växlar
till det inkommande samtalet och
placerar det pågående samtalet i
kö. Tryck på Â / MENU-knappen
igen för att växla mellan samtalen.

■ Flytta samtalet från handsfree-tele‐
fonsystemet till mobiltelefonen
genom att trycka på SRC/OK-knap‐
pen på ratten. Du kan tala på mo‐
bilen och fortsätta att använda
reglagen på ratten. Om du har mer
än ett pågående samtal kan du
trycka på Â / MENU-knappen för
att växla från ett samtal till ett annat.
Håll in Â / MENU-knappen kort för
att avsluta det pågående samtalet.

SMS (Short Message Service)
Infotainmentsystemets integrerade
SMS-meddelandeläsare läser inkom‐
mande textmeddelanden på mobil‐
telefonen via Bluetooth via fordonets
ljudsystem.

Det går att lagra upp till 20 SMS-
meddelanden i infotainmentsystemet
och sedan raderas det äldsta med‐
delandet när det kommer in ett nytt
meddelande.
SMS-meddelandeläsaren kan känna
igen och läsa förkortningar och tolka
de vanligaste känslosymbolerna som
t.ex smileys.
Funktionerna för SMS-
meddelandeläsning sköts med ratt‐
reglagen 3 8 eller röstkommandon
3 40.
Observera!
Alla mobiltelefoner har inte stöd för
att läsa SMS-meddelanden eller för
att överföra kontakter automatiskt.
Se mobiltelefonens handbok eller
kontakta nätverksoperatören.

SMS-meddelandeläsaren har föl‐
jande huvudfunktioner:
■ Meddela dig om nya inkommande

textmeddelanden på mobitelefo‐
nen via Bluetooth och visa avsän‐
darens namn/nummer på dis‐
playen.

Det föreslår även att det ska läsa
upp meddelandet

■ Hantera inkorgen för textmedde‐
landen på mobiltelefonen som är
ansluten till infotainmentsystemet

■ Läsa upp meddelande igen som
redan har tagits emot och sparats

■ Ringa upp textmeddelandets av‐
sändare med reglagen på ratten
eller röstkommandon

■ Radera enskilda tetmeddelanden
eller hela SMS-inkorgen med
reglagen på ratten eller röstkom‐
mandon.

För att styra SMS-funktionerna via
rattreglagen, välj följande alternativ:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. MESSAGE READER (MEDDE‐

LANDELÄSARE): Välj alternativ
4. SRC/OK: Tryck för att bekräfta

Bläddra genom följande MESSAGE
READER (MEDDELANDELÄSARE)-
alternativ, markera önskat alternativ
och tryck på SRC/OK-knappen:
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■ Läs det senaste: Läsa det senast
mottagna meddelandet, ringa upp
meddelandets avsändare, radera
meddelandet

■ INBOX (INKORG): Visar mottagna
meddelanden, läser sparade
meddelanden, visar information
och användarens identitet

■ DELETE (RADERA): Raderar ett
meddelande
Systemet frågar dig DELETE
(RADERA)?. Bekräfta raderingen
genom att trycka på SRC/OK-knap‐
pen eller avbryt genom att trycka på
Ã / q-knappen.

■ Radera alla: Raderar alla
meddelanden
Systemet frågar dig Radera alla?.
Bekräfta raderingen genom att
trycka på SRC/OK-knappen eller
avbryt genom att trycka på Ã / q-
knappen.

Signaltyp
I SMS-meddelandeläsaren kan du
välja bland tre lika alternativ för hur du
meddelas att du fått ett nytt textmed‐
delande.

Justera inställningen med följande
rattreglage:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. MESSAGE READER (MEDDE‐

LANDELÄSARE): Välj alternativ
och tryck på SRC/OK för att be‐
kräfta

4. R / S: Tryck för att flytta uppåt/
nedåt på skärmen

5. SIGNAL TYPE (SIGNALTYP):
Välj alternativ och tryck på
SRC/OK för att bekräfta

6. R / S: Bläddra genom menyn och
välj ett av följande alternativ och
tryck sedan på SRC/OK-knappen
för att bekräfta valet:

■ Endast visuell indikering: Markerar
nya textmeddelanden endast på
displayen

■ Läsare av: Avaktiverar SMS-
meddelandeläsaren så du medde‐
las inte alls när du tar emot ett nytt
textmeddelande

GPRS-kod
GPRS (General Packet Resource
Service) ger förbättrade dataöverfö‐
ringshastigheter för mobiltelefoner.
Hämta GPRS-koden:
1. Â / MENU: Tryck på
2. R / S: Tryck för att flytta uppåt/

nedåt på skärmen
3. SETTINGS (INSTÄLLNINGAR):

Välj alternativ och tryck på
SRC/OK för att bekräfta

4. R / S: Tryck för att flytta uppåt/
nedåt på skärmen

5. Avancerade funktioner: Välj alter‐
nativ och tryck på SRC/OK för att
bekräfta

6. R / S: Tryck för att flytta uppåt/
nedåt på skärmen

7. GPRS-kod: Välj alternativ och
tryck på SRC/OK för att bekräfta
Koden visas på displayen.

GPRS-koden kan även hämtas och
ändras med röstigenkänning 3 40.
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Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning 
Anvisningar för installation och
användning
De bilspecifika anvisningarna för in‐
stallation och användning från mobil‐
telefon- och handsfreetillverkaren
måste följas vid installation och an‐
vändning av en mobiltelefon. Om
dessa anvisningar inte följs kan bilens
typgodkännande (EU-direktiv 95/54/
EG) upphöra att gälla.
Rekommendationer för störningsfri
funktion:
■ Fackmannamässigt installerad yt‐

terantenn för att få maximal räck‐
vidd.

■ Maximal sändareffekt 10 watt.
■ Installation av telefonen på en

lämplig plats, följ anvisningarna i
bilens instruktionsbok, avsnittet
Airbagsystem.

Inhämta råd när det gäller monter‐
ingsplats för yttre antenn resp.
apparathållare och möjligheten att
använda apparater med sändareffek‐
ter som överstiger 10 watt.
Användning av ett handsfreesystem
utan ytterantenn vid mobiltelefon‐
standarderna GSM 900/1800/1900
och UMTS är endast tillåten om
mobiltelefonens maximala sändaref‐
fekt inte överstiger 2 watt för
GSM 900 och annars 1 watt.
Av säkerhetsskäl ska du inte använda
telefonen under körning. Även om ett
handsfreesystem används kan fö‐
raren distraheras från körningen.

9 Varning

Radioutrustning och mobiltele‐
foner som inte uppfyller de ovan
nämnda standarderna är endast
tillåtna med en antenn som är
monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och
radioutrustning i bilens kupé utan
ytterantenn kan leda till att bilens
elektronik drabbas av funktions‐
störningar om de ovannämnda
föreskrifterna inte följs.
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